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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809.
Deel 26 D.

15 Okt. 1646 – 24 Dec. 1650.

Inv. nr. O.A. 194.

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, die met zijn
kundigheid dit werk wist aan te vullen en te voltooien, waarvoor mijn hartelijke dank.
Jan van Hulzen.
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Nederlandse Taal.
In de Middeleeuwen kende het Nederlands nog geen vaste spellingregels. Het Nederlands
tussen 1150 en 1500, het Middelnederlands, was vooral fonetisch: men schreef de woorden
zoals men ze hoorde. Het huidige land werd toen bijvoorbeeld als lant geschreven, door de
hoorbare t op het eind. Let wel op: het Middelnederlands was geen standaardtaal zoals het
ABN van nu. Het is ‘slechts’ een overkoepelende term voor de dialecten die op dat moment in
Nederland gesproken werden.
Omdat verschillende mensen hetzelfde woord vaak net iets anders uitspreken, was er in de
Middeleeuwen nauwelijks sprake van vormvastheid. Eenzelfde woord kwam in meerdere
varianten voor. Het woord jaar spelde men zowel als jair of jar, maar ook als jaar.
Wie schreef ging uit van wat hij hoorde. En wat hij hoorde werd beïnvloed door de regio
waarin hij woonde. Er kwamen geen regels aan te pas. Toch was er in de Middeleeuwen al
een bepaalde conventie ontstaan: schrijvers probeerden zich, ondanks hun regionale
achtergrond, aan elkaar aan te passen. Ze probeerden het dialect op bepaalde punten te
ontwijken en ze lieten zich daarbij beïnvloeden door het westen van Nederland. Daar
bevonden zich de politieke en economische macht. Bij de vorming van een eenheidstaal
worden zij nu eenmaal als voorbeeld gebruikt: je probeert te schrijven en te praten zoals de
machthebbers dat doen.
Pas later in de Middeleeuwen ontstaat er belangstelling voor de volkstaal. Tot dan toe was het
Latijn steeds het middelpunt geweest: dat was de taal van de geleerden en dus belangrijk.
Bovendien kon het ‘gewone volk’ zich geen boeken permitteren, die waren op dat moment
veel te kostbaar. Dit verandert door de uitvinding van de boekdrukkunst. Schrijvers kregen
steeds meer de behoefte om hun werk te verspreiden, ook onder het volk. Om de werken
algemeen toegankelijk te maken, moest er nu een ‘echte’ standaardtaal komen. Langzaam
maar zeker verschijnen er grammatica’s met daarin expliciete aandacht voor de spelling. Deze
spelling werd echter niet officieel vastgelegd. Daaraan ging nog wat vooraf: de opbouw van
de standaardtaal.
De rommelige spelling uit de Middeleeuwen wordt in de eeuwen daarna steeds meer
eenvormig. Men ziet in dat het gebruik van verschillende woordvormen naast elkaar onhandig
is en langzaam maar zeker vallen er bepaalde varianten af. Voor een deel verliep dit proces
vanzelf, voor een ander deel werd er gestuurd.
Taalgeleerden gingen zich steeds meer bezighouden met de beregeling van zowel de spelling
als de grammatica. Ze vonden dat de volkstaal de laatste eeuwen zo verwaarloosd was dat de
taal opnieuwd opgebouwd diende te worden. Als voorbeeld werd het Latijn gekozen, omdat
dat tot dan toe de belangrijkste schrijftaal was. Daardoor werd bijvoorbeeld het al in onbruik
rakende Nederlandse naamvalssysteem aangepast aan het Latijnse systeem en werd het weer
streng toegepast in de schrijftaal.
Bij de opbouw van de moedertaal speelden vervolgens twee processen een belangrijke rol,
namelijk de verheerlijking en de zuivering van het Nederlands.
Door de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Val van Antwerpen (1585) was er in
Nederland een gevoel van nationaal bewustzijn ontstaan. Dat zorgde ervoor dat steeds meer
schrijvers het Nederlands verheerlijkten tot een bijna heilige taal. In verschillende werken
werden de geweldige eigenschappen van het Nederlands beschreven. Taalgeleerden vonden
de taal zo bijzonder, dat ze niet begrepen waarom ze in het dagelijks leven zo weinig gebruikt
werd. Om die reden riepen schrijvers dan ook op tot opbouw van de taal. Er moest
bijvoorbeeld een duidelijke grammatica komen. Het beroemdste voorbeeld van zo’n oproep
tot verheerlijking is de proloog van de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst uit 1584,
een van de eerste uitgebreide grammatica’s.
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Bij een Nederlandse standaardtaal hoorden geen buitenlandse woorden. In de loop van de tijd
waren er echter steeds meer Franse en Latijnse woorden in het Nederlandse terecht gekomen.
De taal moest dus worden gezuiverd van deze zogenoemde bastaardwoorden. De woorden
werden uit de woordenboeken verwijderd of ze werden vervangen door een Nederlandse
variant. In het naamvalsysteem moest de Latijnse term singularis bijvoorbeeld plaats maken
voor het Nederlandse enkel ghetal (enkelvoud).
Ondanks de inspanningen die werden verricht rond de opbouw en beregeling van de volkstaal,
laat een officieel vastgelegde spelling nog lang op zich wachten. Pas in 1804 krijgt Nederland
een uniforme spelling: de spelling Siegenbeek.
In 1804 werd de spelling voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlands officieel
geregeld. In 1801 kreeg de 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
dergelijke spelling verscheen in 1863. De Vries en Te Winkel presenteerden hun werk onder
de titel Grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling voor het
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aanstaande Nederlandsch Woordenboek. Ook zij wilden net als Siegenbeek, niet teveel
afwijken van hoe men nu schreef. Daarom bleven veel regels hetzelfde. In sommige gevallen
werd er echter voor Bilderdijk gekozen. Het Siegenbeekse blaauw en vleyen wordt
bijvoorbeeld vervangen door het Bilderdijkse blauw en vleien. Woorden als kaghel en lagchen
worden in de spelling De Vries- Te Winkel kachel en lachen. Dit paste volgens de
taalgeleerden beter bij de uitspraak van het woord en bovendien was de g-klank zo op
dezelfde manier geschreven als de namen Jochem, Lochem en Mechelen. Naast de afweging
van ideeën van Siegenbeek en Bilderdijk werden er ook nieuwe regels aan de spelling
toegevoegd. Zo werd er oor het eerst expliciet aandacht besteed aan de scheiding van woorden
van het afbreken: konin-gen of koning-en? Ook los of aaneenschrijven van woorden komt aan
bod.
Opvallend is dat België de nieuwe spelling vrijwel onmiddellijk accepteert. Al in1864 wordt
de spelling verplicht voor de overheid en het onderwijs. In Nederland duurt dit veel langer.
Pas na zes jaar wordt de spelling doorgevoerd in het onderwijs, de overheid volgt kort daarna.
Maar niet iedereen kan zich achter de nieuwe spelling scharen: al snel ontstaat er een heftige
spellingstrijd met als inzet vereenvoudiging van de spelling. Deze ‘oorlog’ eindigt pas met de
spelling Marchant in 1934 en het verschijnen van het eerste Groene Boekje in 1954.
Uit Genootschap Onze Taal, Den Haag.

______________________________
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O.A. 194. 1646 – 1650.
1.
Den xv Octobris Anno 1646, fol.1.
Opte requeste van de Gildemeesters neffens de samptlicke Gildebroederen van
’t Corvemaeckers Gilde, versoeckende dat haer de plaetse tusschen de Holtsagers poorte ende
Louwen poorte moege geaccordeert worden om haer twich ende twee jarich rijs te setten,
ende dat om cuijpholt te setten daertoe moege geordonneert worden de Welle beneden de
Louwen poorte ende voirts boven de brugge nae boven aen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten dat sij hare twich ende
tweejarich rijs, tusschen de Holtsagers poorte ende de Louwen poorte op der Wellen sullen
moegen setten, ende sal het cuijpholt beneden de Louwen poorte ende voirts boven de brugge,
nae boven aen op der Welle hare plaetse wesen ende aldair gesettet worden, ende dat bij de
poene van vijff goltgulden, ijder te verbeuren, soe contrarie van desen wert comene te done,
waer van de helffte sal comen tot profijt van den Armen Camer ende de weder helffte voir het
Corvemaeckers Gilde.
2.
Idem [15 Octobris 1646], fol.1vo.
Jacob Veene is geaccordeert ende toegestaen, om in den hoeck van Hagens Bolwerck, met
een stakettinge een plaetse te moegen affvredigen om sijn steen aldair te conne setten, ende
sijn de Cameners gelaste om voir de Welle aldaer, de selve te doen verdiepen, op dat de steen
ende voirts andere goederen bequaemelijcken connen gelosset worden.
3.
Den 17de Octobris Anno 1646, fol.1vo.
Opte requeste van Gerrit Willemsen Backer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat suppliant geholden sal wesen, dewijle hij
geen binnen Burger ende is, de groote Burgerschap deser Stadt te winnen, mits betaelende de
gerechticheit van vijff en twintich goltgulden daertoe staende in regardt suppliant aen een
Burgers weduwe getrouwt is. Ende mach daer op comen bij de heeren Burgermeesteren in der
tijt ende de heeren Cameners, belangende dat suppliant de burgerweijden deser Stadt tot noch
toe gebruickt heeft sonder te bevoirens de groote Burgerschap deser Stadt gewonnen te
hebben, daer op gedencken haer Achtbaerheden tot sijner tijt te letten.
4.
Den 21ste Octobris Ano 1646, fol.2.
Hebben Schepenen ende Raedt tot reparatie ende conservatie van de kercke in den
Blanckenham vereert vijftich caroli gulden soe uuitte Ecclesiastique Camer van de Camener
Brouwerius sullen betaelt worden.
5.
Den 23ste Octobris Anno 1646, fol.2.
Opte requeste van Trintien Petersen weduwe van zaeliger Roloff Leesemaecker, versoeckende
in haren hoogen olderdoem een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
sije uuitte Ecclesiastique Camer van de Camener den J. Brouwerius sal hebben te ontfangen.

Pagina 7 van 149

6.
Den 27ste Octobris Anno 1646, fol.2.
Opte requeste van Sander Jansen soen van zaeliger Jan Assies gebooren Burgerskindt deser
Stadt, versoecke seeckere leedige Touwbane hem te moegen geaccordeert worden om sijn
handtwerck als een touwslager te moegen doen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, accorderen suppliant de leedige Touwbane achter het
Nijewerck soe zaeliger Lucas Touwslager voir desen gebruickt heeft, om het touwslaen aldair
te moegen doen ende exerceren.
7.
Den lesten Octobris Anno 1646, fol.2vo.
Opde requeste van Peter Jansen de Wael deurwaerder van de Buiten kercke, versoeckende een
virendeel turffs in sijnen soberen staet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met een virendeel turffs der
jaers, soe suppliant uuit deser Stadts Ecclesiastique Camer sal hebben te ontfangen, waer van
het eerste virendeel jaers turffs uuitte Ecclesiastique Camer van de E: Camener Browerius, sal
betaelt worden.
8.
Den 6 Novemb(ris) 1646, fol.2vo.
Opde requeste van Trientien van Oelen huijsfrou van Berendt Billinck versoeckende dat haer
een penninck, tot lossinghe van haer eheman, tot Gelder gevanghen sittende, mochte gegeven
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstighen suppliantinne mit thijen rixdaellen om
uuijt de Ecclesiastique Caemer van de E: Caemener Johan Brouwerius t’ ontfanghen.
9.
Den 7de Novembris Anno 1646, fol.3.
Opte requeste van Egbert Janssen vader over Beeltien ende Hendrickien Egberts sijne
moederloose kinderen daer van nu eene is is gesturven en des selffs naerlaetenschap vererfft
opte langstlevene, versoeckende over sulx van Frans van Wilsem als momber der selver
kinderen satisfactie van 50 goltgulden hem voor der kindere moederlijck goedt ter hande
bestelt ende verrent.
Was geapost: Schepen en Raet geexamineert hebbende het contra request bij Frans van
Wilsem op desen requeste ingedient, mede bericht enso contrabericht bij partien overgelegt
persisteren haere Achtbare bij de hier boven afgegevene Apostille van 4 Octobris 1634.
10.
Idem [7 Novembris 1646], fol.3.
Tot onderholdinge van Mechtelt Hermsen, hebben Schepenen ende Raedt deselve bij provisie
alnoch per ijder weecke geaccordeert een daler, soe haer uuit de Ecclesiastique Camer van
den E: Witten sal betaelt worden.
11.
Den 8 Novembris Anno 1646, fol.3vo.
Opde requeste van Egbert Greve ende Rijck Jansen als momberen over Thoenis Sweertsen
Hoedemaeckers ende Jenneken Greven, in ’t leven eheluijden naegelatene kinderen,
versoeckende consent, om te moegen vercoopen seecker huijs ende arve op de Oldestrate
gelegen, neffens het huijsken daer achter aen in de Hoffstrate staende, alsoe des jaers weinich
van de voirschreven huijsen is procederende, durch dien deselve met diverse renthen beswaert
sijn, ende de reparatie daer van veel is costende.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de voirschreven momberen om de beijde
voirschreven huijsen van Thoenis Sweertsen ende sijn huijsvrouwe, hergecomen ten meesten
prijse opentlijcken te moegen vercoopen, ende de penningen daer van procederende, ten
meesten profijt van hare pleechkinderen te emploieren.
12.
Den 10de Novembris Anno 1646, fol.4.
Op de requeste van Casper Christiaensen Scholtes Steenhouwer, versoeckende voir meester
steenhouwer deser Stadt te moegen aengenomen worden, immers ende in allen gevalls, dat
hem suppliant vaste toesegging ende verseeckeringe moege gedaen worden, dat indien eenich
werck mochte comen voirte vallen, dat suppliant daertoe sal worden geemploieert ende
gebruickt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant dat hij hem met der woeninge
alhijr sal moegen nedersetten, om sijn handtwerck van steenhouwer een jaer ofte twee te
moegen exerceren, sonder immiddels geholden te wesen het Metselers Gilde te winnen, ende
willen hijr en tusschen haer Achtbaren op de suppliants comportement, als mede op sijn handt
werck letten, om dienvolgents op suppliants wijders versoeck te doene als haer Achtbare
bevinden sullen te behoiren.
13.
Idem [10 Novembris 1646], fol.4vo.
Opte requeste van Nicolaes Caspers gebooren in de Graeffschap van Benthem bij Nijenhuijs,
tegenwoordich dinaer van de heer Berent van Ruijtenburch, versoeckende, vermits sijne
getrouwe diensten, met groot perijckel van sijn leven in den laesten brant van de Gheestes
kercke, tot behoudenisse van het Gheestes Gasthuijs aengewendet, hij suppliant bij affganck
van eenige deses Stadts Officianten, met eenen eerendienst, daertoe hij bequaem mochte
bevonden worden, mochte worden begunstiget ende daer beneffens mede gratis erlangen
deses Stadts Burgerschap.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant ten insigte van sijne getrouwe
diensten in den brant van het Geestes kerckien, tot behoudenis van het Geestes Gasthuijs
aengewent, met deses Stadts groote Burgerschap, mits gerichtelijck uijtbrengende, dat hij van
eerlijcke vrije ouders echt ende recht sij gebooren. Ende sullen haere Achtbaeren voegents, op
sijn voorder verseuck, van dat hij bij vacatie van eenich ampt, daertoe hij in toecoemend en
bequaem bevonden werden, mochte worden begunstiget, als van naerder gunstelijck daer op
letten.
14.
Den 14 Novembris 1646, fol.5.
Opte requeste van Jan Christiaens gewesene pachter van des lantsschaps ende deses Stadts
brandewijn accijs van den jaere 1645. Sustinerende hem wegens des Stadts Ecclesiastique
Camer van den selven jaere noch eenigen accijs te competeeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant wegen sijne gepretendeerde
actie, ende dat uijt speciaele gratie met vijff en soeventich carels gulden, te ontfangen uijt het
overschot van des E: Steenberchs Ecclesiastique Camer.
15.
Idem [14 Novembris 1646], fol.5.
Op het aenhouden van Toenijs Sael versoeckende, dat hem eene plaetse buijten de
Sellebroeders poorte mochte aengeweesen ende affgebaecket worden in de Geestelijcke
Maete voor de voorschreven poorte liggende om aldaer mede laecken raem te setten, is hem
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sulx geaccordeert, mits jaeren aen de geestlickheijt tot eene thins betaelende eene goltgulden,
daer van het eerste jaer op Paesschen 1648 verscheenen sal wesen.
16.
Den 20ste Novembris Anno 1646, fol.5vo.
Op de requeste van Andries Rijcksen Brouwer ende Lubbert ter Steege als momberen over
zaeliger Adam van Velden onmundige kinderen versoeckende dewijle sij binnen Wesel
seeckere sententie hebben erholden, ende de tegenparthie vermoegens overlechte schrivens
geneigentheit betoont om de saecke in vruntschap aff te maecken, ende de weduwe van Adam
ten Velde van de momberen voirschreven, is voerderende last ende volmacht ter voirschreven
saecken advijs hoe sije haer in de voirschreven saecke sullen hebben te dragen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, authoriseren de momberen van zaeliger Adam van der
Velden onmundige kinderen, om op de weduwe van zaeliger Adam van der Velde te moegen
doen een procuratie ofte volmacht passeren, om haer te vervoegen binnen der Stadt Wesel
ende aldan neffens een ofte twee goede mannen van kennisse ende ervarentheit, daertoe bij
haer te assumeren, te moegen accorderen ende transigeren over alsodanige goederen ende
erffnisse als de voirschreven weduwe ende haere onmundige kinderen eenichsints binnen der
Wesel aengesturven sijn, de goederen ende erffnisse oock te moegen alieneren ende
vercoopen, de cooppenningen daervan te moegen ontfangen, ende de voirschreven momberen
haer plechkinderen portie daervan te laten toecomen, en ten meesten profijt van hare
plechkinderen geemploiert te worden.
17.
Den 21 Novembris 1646, fol.6.
Opte requeste van de Lieutenant Joncker Jurgen Gansneb genaempt Tengnaegel
remonstrerende, aldewijle de differenten tusschen sijne ende der selven broeder de Ed.
Eerentveste Reijner Gansneb gent. Tengnaegel bij heeren Commissarien niet en hebben
connen geassopieert worden, dat over sulx sijn Ed. sijne actie tegen sijnen voorschreven
broeder alhier ter hooger Bancke mochte institueeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaet, dat suppliant sijne actie, soo hij tegen sijn
broeder de Burgemeester Tengnaegel mach hebben, alhier naer deses Stadts rechten ter leger
Bancke moege institueeren.
18.
Idem [21 Novembris 1646], fol.6.
Opte requeste van Marrigien Stercks, versoeckende dat de momberen van Aeltien Stercks
dochter van zaeliger Henrick Sterck, moegen geauthoriseert worden, om met haer suppliante
in scheidinge ende deelinge te treden van alsodanige landen ende andere goederen als sije in
’t gemeen sijn hebbende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt het bericht ende respective momberen hijr op verstaen
hebbende, authoriseren de momberen van Aeltien Stercks, dat sije met Merrigien Stercks in
scheidinge ende deelinge van de landen ende andere goederen, soo sije toe samen in ’t
gemeen sijn hebbende, ten overstaen van eenige goede mannen ende dessals verstaent
hebbende, sullen moegen treden.
19.
Den 26 Novembris 1646, fol.6vo.
Jan Henrix van Diever tot weder opbouwinge van sijne affgebrande woeninge begunstiget
met thijn caroli gulden te ontrichten uijtte Ecclesiastique Camer van de E: Camener Witte.
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20.
Idem [26 Novembris 1646], fol.6vo.
Voorders hebben Schepen ende Raedt Ernst Gerrijts Smit om consideratien sijn verloopene
schoorsteengelt ter somme van 25 gulden 10 stuiver geremitteert, waer mede hij haere
Achtbare van henvoorder wegens eenige vermeinte praetensien, onbemoeijt sal laeten, ende
geen andere burgeren sijn schoorsteengelt en andere lasten opbrengen.
21.
Den 29 Novembris 1646, fol.7.
Opte requeste van Marten Alberts toe Brunpe versoeckende in sijnen soberen staet vermits hij
doer eenen quaeden hant, daer mede hij eenigen tijt heefft gemeistert ende noch is
meisterende, niet en can verdienen mett een subsidium vertroestet mochte werden.
Was geapost: Schepenen ende Raet begunstigen suppliant uijt mede doogentheijt met 25
goltgulden, die hij sal hebben te ontfangen uuitte Ecclesiastique Camer van de E: Witte.
22.
Idem [29 Novembris 1646], fol.7.
Opte requeste van Frerick Andriessen caechschipper remonstrerende hoe dat hij in den brant
van de Gheestes kercke met een ledder soo uijtgleet sij gevallen, waer doer hem de schouder
uijt het lidt geraeckt, daer aen hij veele pijne versleeten, ende sijnen arbeijt niet hebbe connen
doen om sijne vrouwe ende kinderen de cost te connen winnen, over sulx versoeckende
eenich onderstant.
Was geapost: Schepenen ende Raet begunstigen suppliant ten regarde van sijn overcoemen
ongeluck in den brant vande Gheestes kercke met 25 goltgulden, welck hij sal hebben te
ontfangen uijt des E: Rhijnvisch en Tengnaegel.
23.
Idem [29 Novembris 1646], fol.7vo.
Opte requeste van Arent Brant versoeckende tegen sijne woeninge op de Olde straete aende
Stadts Muijre te moegen timmeren.
Was geapost: Schepen ende Raet consenteeren suppliant dat hij huijsken tegen sijnen
woeninge over aende Stadts Muijre sal moegen timmeren, op alsoodaene bepaelinge als hem
doer de heeren hooftelijck is aengeweesen mits jaeren aende Stadt tot eenen thins gevende
drie golt gulden daer van d’ eerste thins op Paesschen 1648 verscheenen sal weesen.
In marge: Den 7 februarij 1651. is bij goetvinden vande Magistraet gersolviert, dat dese dree goltgulden nu sullen verandert
worden, in twee goltgulden soo dat hij nu voortaen maer twee goltgulden sal betaelen.

24.
Den 1 Decembris 1646, fol.7vo.
Copia:
Alsoo Joncker Titus van Galema Capteijn aen Burgemeester Steenberch heefft
vercofft seecker erve ende goet tot Uijtterwijck in sijn bepaelinge geleegen, sijn Ed. ende sijn
Ed. kinderen bij zaeliger Joffer van Ingen geprocreert, toebehoorende; so ist dat de E: Roeloff
en Jurgen van Ingen als omen en bloetmomberen van haer zaeliger susters kinderen, de
voorschreven cooppenningen approbeeren, mits dat de belooffde penningen niet en moegen
worden uijtgetelt als met haere kennisse ende voorweeten.
Was geapost: Goetgevonden dat op der remonstranten versoeck tsijnders tijt behoorlijck sall
gelettet worden.
25.
Den 3 Decembris 1646, fol.8.
Opte requeste van Trijne Martens miserable oude persoene versoeckende tegen den
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aenstaenden winter in haere onvermoegentheijt met een penninxcken begunstiget te moegen
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raet begunstigen suppliantinne in haeren hoogen ouderdoem
ende onvermoegentheijt met 25 goltgulden welcke haer uijtte Ecclesiastique Camer vande E.
Arent Witten in twe gelijcke termijnen sullen ontricht worden, te weeten d’ eene helffte nu
voort en de weder helffte op aenstaende Paesschen.
26.
Idem [3 Decembris 1646], fol.8.
Opte requeste van Roeloff Egberts remonstrerende hoe dat hij aen seeckere eijnde dijx tot 13
greesen lants in Oosterwolde geleegen, behoorende, door den grooten Pauli sturm seer
beschaediget extraordinaris oncosten hebben gedaen, versoeckende, in gelijckheijt van sijne
nabuijren, soo mede schaede geleeden, moege getracteert worden ende eenige remissie aen
sijne pacht mochte genieten.
Was geapost: Suppliant wort om consideratie aen sijne beloeffde pachtpenningen
geremitteert eens vijffthien carels gulden welcke hem uijt het overschot van den E.
Steenberchs Ecclesiastique Camer sullen worden goetgedaen.
27.
Den 8ste Decembris Anno 1646, fol.8vo.
Opte requeste van de momberen van zaeliger Henrick Starcken dochter, versoecke van een
Achtbaeren magistraet haer Ed. advijs ende agreatie, van seecker accordoerts ende transactie
bij haere momberen met Burgemeester Heijmen Hermsen Backer ingegaen, wegen des coop
van seecker elsgewasch ofte elshagen, soe bij den Burgemeester Heijmen Hermsen Backer
van zaeliger Henrick Stercke voir 250 caroli gulden gecooft hadde indien Jan Gerritsen hem
Stercke soe veele gebooden hadde, averst indien Jan Gerritsen, daervoir soe veele niet
gebooden hadde, dat Burgemeeser Backer als dan des Elshagen, selve voir niet hebben, ende
Burgemeester Backer met condtschappen sulckx hadde daer gedaen dat Jan Gerritsen geen
250 caroli gulden aen zaeliger Stercke voirts den voirschreven elshagen, hadde gebooden,
ende dat Burgemeester Backer van sijn recht van de voirschreven weddeschap was
desisterende, ende verclaert hadde, dat den selven elshagen te gelde gemaeckt wesende, maer
172 caroli gulden ongeveer opgebracht hadde, waertegens Burgemeester Backer van
Merrichien Stercke ende de momberen van zaeliger Henrick Stercken dochter een gelijcke
somme van 172 gulden vermoegent overgeleverde reeckeninge competeerende was, ende dat
Burgemeester Backer ende de momberen van zaeliger Stercken dochter, doir
tusschensprecken van vredelievende personen, soe verre geanduceert ende versproecken, om
den prijs soe van den elshagen is gecomen, tegens de verhaelde reeckeninge te compenseren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt als overmomberen approberen ende ratificeren het
accordeert hijrinne verhaelt.
28.
Den 17de Decembris Anno 1646, fol.9vo.
Opte requeste van Gerrit Albertsen Pannebacker, versoeckende in sijnen hoogen olderdoem
ende soberen staet, een penninckien jaerlijckx.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met twintich goltgulden eens
uuitte Ecclesiastique Camer van de Camener de Ed. Witten te ontfangen, ende dat in twee
termijnen, waervan het eerste termijn als nu sal betaelt worden ende de betaelinge van het
tweede termijn, wordt de tijt daer van gestelt, aen de voirschreven heer Camener Witten.
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29.
Den 19 Decembris 1646, fol.9vo.
Hebben Schepen ende Raet Theodorus Kempo voor seecker gedediceerde theologisch theses
begunstiget met vijff en twintich carels gulden te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer van
den E: Arent Witte.
30.
Idem [19 Decembris 1646], fol.10.
Opt request van Herman Janssen coster vande Boven kercke, versoeckende, vermits sijnen
dienst van tijt tot tijt is verswaert, augmentatie van sijn jaeren tractament.
Was geapost: Schepen ende Raet vermeerderen suppliant sijn sijn ordinaris tractament tot
tachtentich cares gulden, jaerlijcks te ontfangen in vier termijnen, daervan het eerste termijn
op Paesschen 1647 verscheenen sal weesen, en sal jaerlijcks voor huijs huijre genieten
twintich gelijcke gulden mede te genieten op Paesschen voorschreven.
31.
Idem [19 Decembris 1646], fol.10.
Opte remonstrantie van Tijs Alberts tegen Vrerick Vrerix willende gemelte Thijs sustineeren
dat het huijs op ten Vloetdijck omtrent de Broeder brugge geleegen soe hij van Vrerick
gecofft, volgents coopcedulle niet gehouden soude weesen, het waeter soe het tegenwoordich
loopt, van achteren van Albert Jans plaets op Tijs Alberts plaets doer sijn huijs tot inde
Burchwall te leijden.
Was geapost: Schepenen ende Raet geeexamineert de coopcedulle tusschen Tijs Alberts als
cooper en Vrerick Vrerix als vercooper opgericht, over seecker huijs op ten Vloetdijck
omtrent de Broeder Brugge geleegen, ende doer sijn de over geleijde contschappen ten weder
sijden en bijgebracht, verstaen van Albert Janssens plaets op sijn plaetse haer Achtbaere dat
Thijs Alberts voernoemt de waeterleijdinge doer sijn huijs inden Burgel te leijden sal
gehouden weesen.
32.
Idem [19 Decembris 1646], fol.10vo.
Opte requeste van Jan van Hardenberch laeckencooper tot Amsterdam, als neffens den heer
Arent van Ruijtenburch momber over Arnoldo Alberts de Vries, versoeckende dewijle den
voirschreven Vries binnen Padua tot conciliarius gecooren is over de geheele nederlandtsche
natie waertoe alsoe een groote somme van penningen gerequireert wordt, ende de
voirschreven Vries wesende omtrent de dertich jaren olt daertoe versoecht heeft 1600 gulden,
versoeckende de voirschreven penningen hem te moegen senden ende sijne goederen
daermede te beswaeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren den suppliant om sijnen neve Arnoldo
Alberts de Vries, te laten toecomen de somme van sesthijn hondert carels gulden ingevolch
van sijn schriftelijck versoeck, en alsoe sijne eere als gecoorne consiliarius over de gehele
nederlandtsche natie tot Padua te connen naer behoiren vertreden, daer nu dese voirschreven
penningen uuit sijnes voirschrevn Vriesen opcompsten niet souden connen vervallen, sullen
deselve tot laste van desselves andere goederen moegen gelechtet worden.
33.
Idem [19 Decembris 1646], fol.11.
Opte requeste van Willem Berentsen klockluijders soene versoeckende dewijle Truijde Stueve
is deser werelt overleeden ende hare plaetse op de merck als mede het boeijgen is comen te
vaceren, ende sijne vrouwe Judith Arentsen gelijcke neeringe is doende, daer mede moege
begunstiget worden.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantes huisvrouwe, mette boeije soe
zaeliger Trude in’t gebruick gehadt heeft aen de Vissch poorte gelegen, ende sulckx tot
revocatie van haer Achtbaeren.
34.
Idem [19 Decembris 1646], fol.11vo.
Opte requeste van Jan Gerritsen van Dijck ende Cornelis Berentsen, als momberen van
zaeliger Femmighien Lamberts onderiaerich kijndt, voordraegende als dat Vrijdach Hermsen
geweesene eheman van gedachten Femmigien Lamberts, voor hem wil behouden het bonte
jack ende den besten gouden rinck, van des kijndts moeder onder andere goederen
naegelaeten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, ordonnieren den momberen in desen, om aen Vrijdach
Hermsen te laeten volgen, den gouden rinck ende sullen het bonte iack voor haer pleechkindt
behouden.
35.
Den 22 Decem(bris) 1646, fol.11vo.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Jan van Utrecht versoeckende dat haer soen
Henricus soe in studijs alhier wort opgevoet, tot bevorderinge ende voortsettinge vande selve
bij continuatie mochte genieten, alsoodanich pensioen als haer voornoemte eheman jaeren uijt
deses Stadts Ecclesiastique Camer hadde genooten.
Was geapost: Suppliantinnes soen wort tot continuatie ende voortsettinge van sijne studie
begunstiget met alsoodaene twe en veertich carels gulden als sijn zaeliger vader in sijn leven
uijtte Ecclesiastique Camer voor desen jaeren heefft genoeten, ende sulx boven alsoodaene
subsidie van vijfftich carels gulden, als hij alreede uijtte selve Camer jaerelijcks is
proffiterende.
36.
Den 24 Decembris 1646, fol.12.
Opte requeste van Tijte Meijnderts weduwe van Jan Berents, versoeckende in haeren hoogen
noot met een pennixken gesubsidieert te moegen worden.
Was geapost: Suppliante wort uijt commiseratie begunstiget met thijn carels gulden te
ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Camener Witte.
37.
Den 28 Decembris 1646, fol.12.
Everhardus van Haninga voor sijne aen een Achtbaere Raet gedediceerde Theologische
Theses begunstiget met vijff en twintich carels gulden te ontfangen uijtte Ecclesiastique
Camer van de E: Arent Witten.
38.
Den 29ste Decembris Anno 1646, fol.12vo.
Opte requeste van Otto Janssen Brouwer ende Goesen Arentsen in qualite als momberen over
zaeliger Dubbelt Dreesens onmundige naegelatene soen Berent Dubbeltsen genaempt, sijnde
Dubbelt Dreesen een voorsoene van zaeliger Mette Janssen bij zaeliger Drees Dubbeltsen, als
’t eerste bedde, in echte geprocreert ende naedehandt is vertrouwt geweest aen zaeliger Carst
Arentsen mette welcke sije den 24 januarj anno 1635 gecelebreert ende opgerichtet heeft
seeckere testamentaire dispositie, waer uit haer plechkindt recht ofte praetensien tegens de
erffgenamen van zaeliger Carst Arentsen nae het advijs van verscheidene Advocaten, soude
wesen geschapen, versoeckende sije momberen voorschreven van een Achtbaere Magistraet
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dat haer moege geordonneert worden, hoe sij haer in desen sullen hebben te comporteren ende
te dragen, op dat supplianten sullen moegen bliven buiten beschuldige ende opspraecke sijn
ende bliven.
Was geapost: Schepenen ende Raedt de overgelechte advisen ende stucken geexamineert
hebbende verstaen dat de voirschreven momberen, het recht ende de praetensien van hare
plechkindt, tegen de erffgenamen van zaeliger Carts Arentsen sullen moegen vervolgen, ende
sla overmomberen deselve momberen daertoe authoriserende vermits desen.
39.
Den 2de Januarij Anno 1647, fol.13.
Opte requeste van Jan Carsten, versoeckende in sijne sieckte ende soberen staet eenige
assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant eens met thijn dalers soe hij
uuit de Ecclesiastique Camer vande Camener den E: Witten sal hebben te ontfangen.
40.
Den 5de Januarij Anno 1647, fol.13.
Opte requeste van Stoffer Reijnersen linnewever, versoeckende dewijle Godt de Heere hem
met ses kleine kinderen gesegent heeft, waer onder meijsken dat lam is, versoeckende een
penninckien des jaers voor het voorschreven lamme meijsken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot onderholt van sijne
lamme dochterken met vijfthijn goltgulden des jaers, soe uuitte Ecclesiastique Camer in twee
termijnen als Paesschen ende Michaeli sullen betaelt worden, waer van het eerste termijn
toecomende Paesschen sal verschenen wesen.
41.
Den 21 Januarij 1647, fol.13vo.
Opte requeste van Jasper Henrix van Wijringen en Jurgen Peters, momberen over des
overleeden costers Coert Rouckes naergelaeten kinderen huijs inde Broeder strate ende hoff
inde Isselmuijden Baene gelegen ten meesten proffijte te moegen vercopen.
Was geapost: Schepen ende Raet consenteeren supplianten den hoff en het huijs te moegen
vercoopen.
42.
Den 30ste Januarij 1647, fol.13vo.
Opte requeste van Rutger Henrix en Henric Aeltssen momberen van Aert Janssen soene van
Jan Arentssen, versoeckende tot proffijt vant selve kint te moegen vercoopen seeckere
parceelen van landerien tot Wilsum geleegen ende hem van sijn zaeliger bestevader Henrick
Rutgers aengesturven.
Was geapost: Schepen ende Raet accordeeren aen supplianten haer versoeck.
43.
Idem [30 Januarij 1647], fol.14.
Opte requeste van Arent Engbertsen Backer, versoeckende in sijn soberen staet een jaerlijckx
penninckien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijff en twintich
goltgulden eens uuitte Ecclesiastique Camer van den Ed. Witten in twee termijnen als
toecomende Paesschen ende Michaelis te ontfangen.
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44.
Idem [30 Januarij 1647], fol.14.
Opte requeste van Bartolt van Wilsem versoeckende de gemeene erffhuijs boecken van
zaeliger Jennigien Dirx, hem als de naeste erffgenaem ter hande mochten gestelt worden, daer
inne Bartolt Janssen Twente als des selffs erffgenaem tot nochtoe in gebreecke sijn gebleeven.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneeren den suppliant, dat hij volgents de voor bij
haer Ed. affgegevene resolutie van den 16 en 24 Decembris lestleden alnoch op dach en tijt
voorts bij de heeren hoofftluijden te nomineeren hem in het erffhuijs van zaeliger Bartolt
Twente sal hebben te verveugen, om mette andere erffgenaemen luijt de inventarisen, waer
naer all eenige parceelen van goederen sijn gedeelt, tot finaele scheijdinge te treden, bij
naerlaeticheijt, sullen de voorschreven heeren in sijns suppliants plaetse tot daetelijcke
scheidinge mette andere erffgenaemen voortvaeren.
45.
Den 3 Februarij 1647, fol.14vo.
Opte requeste van Lambert Jurgens versoeckende eenich sant van den Sonnenberch te
moegen haelen.
Was geapost: Schepen ende Raet consenteeren suppliant tot sijnen gerieve eenich sant van
de hoochte van den Sonnenberch te moegen doen haelen.
46.
Den 23 Januarij 1647, fol.14vo.
Opde requeste van Marrigien Pilgrums weduwe van zaeliger Cornelis Luchtemaecker
versoeckende alsoo sije suppliantinne tot een redelicke ouderdoom gecoemen ende veele
swacheijt onderworpen is, datse voortaen mit deselve pennighen, als haer zaeliger eheman
uuijt de geestlicke Caemer heeft genoeten, mochte begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne haer levent lanck, mit vijff
en twintich goltgulden jaerlix, mits dat haer huijssien in de Broederstraete staende ende
gelegen, nae haer doot wederom aende geestlicheijt sal coemen te vervallen.
47.
Den 13de Februarij Anno 1647, fol.15.
Opte requeste van Egbert Rutgersen stadtsmeijer van ’t Pijpers Sant versoeckende dewijle
sijne dijcken doorgebroecken sijn, ende een kolck daerinne geschoert is ende den dijck sal
moeten ingelecht worden, ende sulckx over het beste bouwlandt, dat haer Achtbaeren geliven
hijr van oculare inspectie te nemen, ende hem eenige gratioese remissie aen sijn pacht
penningen te doene.
Was geapost: Nae genomene oculare inspectie van de gelegetheit vant’ voorschreven arve
hebben Schepenen ende Raedt in desen geordonnert, dat dit arve voirtaen onder de schouwe
van ’t Raes sal sorteren, ende dat den dijck vant’ schoer op ’t selve landt daer den dijck is
liggende langes den sloot ende niet op het bouwlandt sal gelecht worden, twelcke suppliant
alsoo met ordre van de olde ende nije dijckgreven ende heijmraden vant’ Raes sal hebben te
effectueren ende te voltrecken.
48.
Idem [13 Februarij 1647], fol.15vo.
Opte requeste van Geert Jansen geweesene meijer op ’t Haetlandt versoeckende dewijle in
groote armode is vervallen remissie van de verloopene pacht in deser Stadts Camer de Anno
1643 ter somme van 119 gulden ende in de Camer de Anno 1644 ter somme van [niet
ingevuld].
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Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat de respective deser Stadts
Cameners de Anno 1643 ende 1644 wegen de schult soo suppliant in de vorschreven Camers
schuldich is, niet sullen hebben hebben te voerderen, maer dat de selve schult achter in hare
lappen sal geteeckent worden, op dat daer suppliant huijden odermorgen het fortuin mochte
comen te dienen, soo dat hij betaelen conde, dat als dan deselve schult ende verloopene landt
pachten oock moegen betaelt worden.
49.
Den 16 Februarij Anno 1647, fol.16.
Opte requeste van de pilooten deser Stadt, versoeckende bij dese costeljcke tijden ende
dewijle weinich voor haer te doene valt, overmits Godt de heere nu eenige jaren herwaerts
deser Stadts diep heeft verbeteert, dat haer tractement mochte verbetert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren ende verbeteren ijder van supplianten
inerlijcks tractement van vijff en dertich carels gulden tot twee en veertich carels gulden, waer
van het eerste verbeterde termijn ter somme van thijn carels gulden thijn stuivers toecomende
Paesschen sal verschenen wesen, ende sal voirts het selve alsoo op de ordinarische quartalen
de verbeteringe betaelt worden.
50.
Idem [16 Februarij 1647], fol.16.
Opte requeste van Goijgen Arentsen geswoorne meeter, versoeckende remissie van
alsodanige 7 gulden des jaers, als hem van de koorenmate comen te betaelen, ende sulckx in
regardt van sijn olderdoem ende dewijle suppliant de justitie bewoent.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat suppliant wegen sijn hoogen
olderdoem als mede dewijle suppliant de justitie in ’t executeren van delinquanten assisteert
ende bij woent, dat hij suppliant van dese hijrinne verhaelde soeven gulden des jaers wegen
de kooren mate niet sal hebben te betaelen.
51.
Idem [16 Februarij 1647], fol.16vo.
Opte requeste van Cunne Laurensen weduwe van zaeliger Lucas Gerritsen, versoeckende in
haer hoogen olderdoem ende soberen staet een jaerlickx penninckien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soo
sije uuitte Ecclesiastiue Camer van de Camener Witten sal hebben te ontfangen.
52.
Den 19 Februarij 1647, fol.16vo.
David Franzius predicant tot Echten voor geoffereerde boeckies begunstiget met 14 Carels
gulden.
Johannes Vollenhovius voor een gedediceerde oratie vereert 25 gulden.
53.
Den 27 februarij 1647, fol.17.
Opte requeste vande huijsvrou van Lodewich Hillebrants welcke van eene Spansche partie op
geensijts Munster is gevangen geworden, ende binnen Gelder gebragt, ende is gestelt op een
rantsoen van 70 rijxdaelers en 25 stuivers daechs voor de soldaeten daer en boven moet
opbrengen.
Was geapost: Schepen ende Raet begunstigen suppliantinne tot verlossinge van haeren man
25 carels gulden, soo wanneer sij sal hebben doen blijcken, dat sij van andere eene notabele
somme bij een sal hebben vergaedert. Welcke somma haer sullen ontricht worden uijtte
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Ecclesiastique Camer vande E: Witten.
54.
Idem [27 Februarij 1647], fol.17.
Voirts hebben Schepenen ende Raedt als overmomberen over zaeliger Claes Jansen
Brinckhuijs ende Femme Lamberts naegelatene soene seeckeren coop van een vercooft halff
huijs ende arve, aen Vrijdach Hermsen, de weder helfte van het voorschreven halve huijs ende
arve toebehoirende, geapprobeert, approbeeren ende ratificeren deselve coop cracht deses.
55.
Den 4de Martij Anno 1647, fol.17vo.
Opte requeste van Fletser Lucasen hem generende mette coopmanschap van groen en anders,
versoeckende, dat hem een plaetse om een affdack ofte boijlen te maecken, bij de boeijen
mochte geaccordeert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant om ter plaetsen hem bij een
Achtbaren Raedt aengewesen te moegen een affdackien ofte boeijken tot accommodatie van
sijne neeringe opslaen ende te doen maecken ende dat alles tot revocatie van haer Achtbaren.
56.
Idem [4 Martij 1647], fol.17vo.
Willem den Engelsmans vrouwe is geaccordeert, om haere goederen te vercoopen, het
plaetsken, soo Duaen Dirrickien voir desen, daer toe gebruickt heeft.
57.
Den 10 april (1647), fol.17vo.
Op het voorgeven van Rijck Willems opt Hoeltien, claegende hoe dat door sturm sijn dijcken
wechgeslaegen een colck in sijn lant geschuert en eenich lant met sant beloopen,
versoeckende over sulx aen sijne beloofte pachtpenningen jaerlijcks remissie, Soo hebben
Schepen ende Raet naer genoemene oculaire inspectie, den selven aenen geduijrende sijne
pachtjaeren geremitteert 25 carels gulden, aenvang nemenede met het begin van sijne pacht
jaeren.
58.
Idem [10 April 1647], fol.18.
Opte requeste van Willem Janssen van Camperveene met Lubbert Stevens deses Stadts
Ecclesiastique meijer op Camperveene op behach van Schepen ende Raet overcoemen
wesende sijn erve aen hem Willem Janssen in pacht over te doen.
Was geapost: Schepen ende Raet consenteeren, dat suppliant het erve van Lubbert Stevens
in pachte sal moegen overnemen, mits stellende twe suffisante burgen.
59.
Idem [10 April 1647], fol.18.
Opte requeste van Lubbert Stevens Stadt meijer van seecker geestelijck arve op het Suijteinde
van Camperveene geleegen, remonstrerende dat hij suppliant op behach van Schepen ende
Raet, van Wolter Janssen Stadts meijer vant erve aen den opwech van den Swartendijck
geleegen, hem des selffs huijs aldaer staende affgecofft, en wel gesinnet waere gemelte erve
in pacht over te nemen.
Was geapost: Schepen ende Raet accordeeren suppliant het erve in desen gemelt, van Wolter
Janssen Stadts Meijer vant erve aen den opwech van de Swartendijck sal moegen overnemen
mits dat hij stelle twee sufficiante burgen.
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60.
Den 9de Martij Anno 1647, fol.18vo.
Opte requeste van Geesien Hartgersen weduwe van zaelige Hartgert Andrisen versoeckende
in haer olderdoem ende verloopenen staet, een jaerlijckx penninckien tot assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met twaelff goltgulden eens,
soo suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den Camener den Ed: Witten sal hebben te
ontfangen.
61.
Den 19de Martij Anno 1647, fol.18vo.
Opte requeste van Berent Arentsen schoolmeester in de Boven schole, versoeckende wegen
sijn extra ordinarisen dienst int voirleesen van de Boven ende Buiten kercke alde jaer acht
mael, een penninck des jaers tot sijne huijshuijre.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant tot sijn huijshuijre met twintich
goltgulden des jaers, ende dat in regardt van dat suppliant de Buiten voirsinger int’ voirsinger
sal assisteren, als mede sijn extraordinarische dienst hijrinne verhaelt, waervan het eerste jaer
verschenen sal wesen op Paesschen Anno 1648, soo suppliant uuitte Ecclesiastique Camer in
tempore sal hebben te ontfangen.
62.
Idem [19 Martij 1647], fol.19.
Opte requeste van Jelte Jansen potte en fluerbacker, versoeckende consent, om een
fluerbackerie te moegen doen maecken neffens een woeninge, aen deser Stadtsmuijre bij
t’ rondeel.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant om een fluerbackerie neffens een
woeninge ter plaetse hijrinne verhaelt te moegen doen timmeren ende dat op sodanige lenckte
wijte ende breete als durch de heeren Cameners suppliant sal aengewesen worden, ende sal
suppliant tot een thins desfals hebben te betaelen des jaers ande Stadt twee goltgulden waer
van de eerste thins op Paesschen Anno 1648 sal verschenen wesen.
63.
Den 23 Martij 1647, fol.19vo.
Opte requeste van Jacob Dapper, versoeckende in sijne miserabelen staet, een jaerlijcksen
penninckien uuitte Ecclesiastique Camer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met veertich goltgulden des
jaers, in vijer terminen als Paesschen, Joannis, Michaelis ende Kersetijt, uuit deser Stadts
Ecclesiastique goederen te ontfangen waer van het eerste termijn van thijn goltgulden nu
aenstaende Paesschen sal verschenen wesen.
64.
Idem [23 Martij 1647], fol.19vo.
Opte requeste van Jan Christiaensen, versoeckende remissie van het geene hij aen de Stadt
schuldich is ende dat om wederom credit te maecken hem moege geaccordeert worden, sijn
huijs te beswaren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant dat suppliant sijne goederen
veralieneren ofte beswaren, tot reddinge van sijn staet, onvercortet dan noch de daer over
gerichtelijcke verzegelingen sijn hebbende, als mede deser Stadts Camer de Anno 1645 wesen
de selvige van suppliant is competerende als oock de landtschap.
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65.
Idem [23 Martij 1647], fol.20.
Opte requeste van Maghdaleentien van Winterbeeck huijsvrouwe van Hermen Winantsen, soe
nu vijff jaren in Oist Indien geweest is, wesende een mede erffgename neffens sijne twee
susters van zaelige Lubbichien van Nuijs, versoeckende dewijle eerst daeges desselffs
naelatenschap sal worden gedeelt, dat aen de sijde van haren affwesenden man Curatoren
moegen worden gestelt daer toe nominierende in Abraham van Hardenberch ende Jan
Minicus.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Mr. Abraham van Hardenberch ende Jan
Minicus, om wegen suppliants affwesenden man Hermen Winantsen de scheidinge ende
deelinge van de erffnisse ende naegelatene goederen van zaelige Lubbichien van Nuijs bij te
woenen, ende desselves portie van de voirschreven erffnisse ende goederen te ontfangen ende
deselve tot des voirschreven Hermen Winantsen wedercompst te administreren.
66.
Den 24ste Aprilis Anno 1647, fol.20vo.
Opte requeste van Goosen Hermsen Backer, versoeckende dewijle sijne dree kinderen
beginnen groot te worden, ende hem in cledinge ende anders veele sijn costende, ende de voir
sijne kinderen van haer bestemoeder seeckere erffnisse is aengesturven dat hem de
opkoempsten van de voirschreven erffnisse moege gevolgt worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant tot cledinge van sijne kinderen
uuitte kinderen bestemoeders goet des jaers vijff en tsoeventich carels gulden, waervan nu bij
suppliant een jaer sal ontfangen worden ende dit selve te continueren, ten tijt toe ende soo
lange, de kinderen tot suppliants lasten werden sijn.
67.
Idem [24 Aprilis 1647], fol.20vo.
Opte requeste van Gerhardus Sas, Latijnsche schoelmeester, versoeckende hem te moegen
geaccordeert te worden de woeninge van zaelige Meniardi weduwe, als mede dat hem de
geaccordeerde 25 goltgulden tot sijn huijshuire des jaers, tot voldoeninge van sijn schult wel
75 goltgulden monterende, alnoch eenigen tijt moegen gevolcht worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant tot sijn woeninge dit voirschreven
huijs, gelijck dan mede suppliant wordt toegestaen de vijff en twintich goltgulden wegen sijn
huijshuijre ende dat allene voir dit jaer, soe toecomende Paesschen sullen comen te vervallen,
ende can het oock niet deselve bij suppliant ontfangen worden.
68.
Den 30 aprilis Anno 1647, fol.21.
Opte requeste van Lambert Stuijrman, versoeckende consent om tot Brunnepe te moegen
schole houden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant dat suppliant tot Brunnepe
sal moegen schole houden ende dat sonder desfals eenich tractement van de Stadt te trecken.
69.
Den 6 Maij Anno 1647, fol.21.
Opte requeste van Geert Buijcksen meijer op t’Raes, versoeckende consent dat suppliant
boven ’t gemeene dijcken, sijn erve noch met een besondere dijck naer vereijsen van saecken,
op de manire als het voir desen in ’t besonder is bedijcke geweest, mooge affceperieren ende
affdijcken, ende dat hem hijr toe een penninck moege geaccordeert worden, als sullende dit
voirschreven tot merckelijcke beneficio van het voirschreven arve strecken.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant om de versoechte dijk te
plaetsen hijrinne verhaelt te moegen leggen, ende dat op sodanige hoichte ende breete, als sijn
ander dijck is, soo op suppliants buiten landt is liggende ende wordt hem suppliant wegen het
leggen vande voirschreven dijck geaccordeert ende toegestaen veertich carels gulden soo hij
aen sijn pacht de Anno 1647 sal hebben te corten.
70.
Den 8 Maij Anno 1647, fol.21vo.
Opte requeste van Joncker Joan de Baecke, versoeckende voldoeninge wegen St. Geertruiden
Gasthuijses dree arven gelegen tot Wesep volgents quotisatie in derselver portie van 298
carels gulden hercomende van verschoten penningen aengewende diensten ende salaris voir
den Advocaet Fheren, aengewendet inde weeringe ende stoitinge van alsodane affgravinge
van het Heetvelt, soo docter Ommeren voirhebbens was te doen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat de kerckmeester van Geertruiden Gasthuijs
in tempore aen suppliant bij provisie sal hebben uuitte keren vijfftich dalers, ende sal
suppliant in de tijt van een maent aen haer Achtbare hebben over te leveren de cedel soe bij de
respective erffgenamen onderteeckent is, om daer uuit te vernemen off het voirschreven
gasthuijs meerder plichtich is hijr toe te betaelen.
71.
Idem [8 Maij 1647], fol.22.
Op de requeste van Sara Hansen bedroeffde weduwe van zaelige Jacob Hansen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliante van hare verloopene huijshuijre
aen Geertruiden Gasthuijs, de somme van vijfftich carels gulden, ende verstaen haer Achtbare
dat de dan noch resterende penningen, achter in het Gasthuijs boeck sullen geteeckent
worden, om bij beter gelegentheit betaelt te worden.
72.
Idem [8 Maij 1647], fol.22vo.
Op de requeste van Femmigien Cornelis versoeckende tot onderholdinghe van het naegelaeten
kijndt van haer zaelige suster, soo bij haer is woenende eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstighen suppliantinne, ende dat voor de
lestemaelle mit thijen goltgulden eens, om uuijt de Ecclesiastiqie Caemer van den E: Arendt
Witte te ontfanghen.
73.
Idem [8 Maij 1647], fol.23.
Op de requeste van van Mr. Sijmon Janssen constapel, versoeckende een penninckien, tot
sijne verloopenen huijshuijre.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thijen goltgulden eens
soo suppliant tot sijne verloopene huijshuijre, uuijtt de Camer van dese Stadt de anno 1647 sal
hebben t’ ontfanghen.
74.
Den 15 Maij 1647, fol.23.
Opte requeste van Clara Jacobs remonstrerende hoe dat Hieronimus Fontein tegenwoordich
alhier gecoemen om de leste paeije van sijn gecoffte huijs ende hoff in de Baene tegen
behoorlijcke overdracht te voldoen, dat die selve penningen in den Gerichte mochten werden
gedeponeert ter tijt de questien tusschen haer en haeren man Jan Ras volcoementen mochten
weesen affgedaen.
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Was geapost: Schepen ende Raet ordonneeren dat de leste paeije van Jan Ras vercoffte huijs
ende hoff tot affdoeninge vande questien tusschen haer en haeren eheman in den gerichte
sullen worden gedeponeert.
75.
Idem [15 Maij 1647], fol.23.
Opte requeste van Toenijs Rutgers hooftman van Brunnepe geweest sijnde 28 jaeren, out
tachtentich jaeren, ende vermits bleijntheijt geenen behoorlijcken dienst meerder connende
doen, ende dan noch versoeckende in sijne sooberen staet het tractament tot het
hooftmanschap staende voor den corten tijt sijns levens te moegen behouden.
Was geapost: Suppliant wort sijn leven langh, nu niet langer als hooftman dienst connende
doen, sij ordinaris pensie geordonneert te genieten.
76.
Den 25ste Maij Anno 1647, fol.23vo.
Opde requeste van Claes Geertsen Top geestelijcke meijer op t’ landt van Vollenho in de
Leuwte, versoeckende versett in regardt van sijne geledene schade dorch het doorgraven van
sijn landt bij de Swartesluijs gelegen.
Was geapost: Wegen de schade, soe suppliant geleden heeft durch het doorgraven van deser
Stadts Ecclesiastique landt bij de Swartesluijs gelegen, remitteren Schepenen ende Raedt den
suppliant inde Camer van de Ecclesiastique Camener den E: Brouwerius vijfftich carels
gulden eens.
77.
Idem [25 Maij 1647], fol.24.
De Gemeente van Althem in de Onderpaltes gelegen, durch den oirloch iammerlijck
geruijneert sijnde, hebben Schepenen ende Raedt met een subsidium begunstiget van vijff en
twintich carels gulden soo geordoniert is ut de kelder betaelt te worden.
78.
Den 29ste Maij Anno 1647, fol.24.
Opde requeste van Greetien Hermsen vroemoer tot Brunnepe, vesoeckende een penninckien
jaerlickx tot huijshuijre.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
haer uuit deser Stadts Camer in tempore sullen gevolget worden.
79.
Idem [29 Maij 1647], fol.24.
Op de requeste van Mr. Andries Bocques deser Stadts timmerman, versoeckende dewijle hij
suppliant tegenwoirdich impotent is, ende in een halff jaer geene dachgelden ontfangen heeft,
dat hem de verloopene dachgelden moegen geworden, off bij aldien haer Achtbare een ander
meester gelieffden aen te nemen dat hem suppliant in dne gevalle bij haer Achtbare een
jaerlickx tractement moege werden toegelecht.
Was geapost: Dewijle suppliant wegen sijn olderdoem impotent is ende over sulckx niet
bequaem om wijdere dienst aen de Stadt te doene, als is het, dat Schepenen ende Raedt
suppliant van sijn dienst ontslaen, ende hebben dienvolgende suppliant wegen sijne goede
diensten den tijt van vijftich jaer herwaerts de Stadt bewesen hem suppliant begunstiget, soe
lange hij leeft met hondert caroli gulden des jaers uuit deser Stadts Camers in tempore in vijer
termijnen als Paesschen, Joannis, Michaelis ende Kerstijt van tijt tot tijt te ontfangen, waervan
in verleden Paessschen het eerste termijn sal verschenen wesen.
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80.
Den 3de Junij Anno 1647, fol.24vo.
Opte requeste van Alber Rijcksen raedemaecker, versoeckende begunstiget te worden mette
bedininge van deser Stadts raedemaeckers ampt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mette bedininge van deser Stadts
raedemaeckers ampt, ende wordt suppliant geordonneert bij sijne reeckeninge met eenen in te
brengen wat de materialen sullen gecostet hebben, vant’ geene suppliant aen de Stadt werdt
leveren ende daervoir werdt maecken.
81.
Den 5 Junij 1647, fol.25.
Opte requeste van Femme Gerrijts weduwe van zaelige Willem Thijmenssen Backer, met
blintheijt in haere ouderdoom geslaegen, versoeckende een jaerlijcks onderhout.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met een en twintich Carels
gulden eens, uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Camener Witten te ontfangen.
82.
Idem [3 Junij 1647], fol.25.
Opte requeste van de Buijten dootgraevers weduw versoeckende ten respecte van haeren
olderloose kinderen en onvermoegentheijt met eenich subsidium versien te werden.
Was geapost: Suppliantinne sal in haer hoochdringende noot uijtte Ecclesiastique Camer van
de heer Camener Witten hebben te genieten thien carels gulden.
83.
Idem [3 Junij 1647], fol.25vo.
Opte requeste van Jochem Janssen gheestelijcke meijer tot Oosterholt hebbende omtrent een
halff schepel gesaeij, versoeckende vermits sijne schade en onvermoegentheijt remissie.
Was geapost: Suppliant sullen sijne belooffde pacht penningen totten jaere 1646 incluijs
geremitteert worden
84.
Idem [3 Junij 1647], fol.25vo.
Opte requeste van Gerrit Janssen ende Dirrick Steventsen als bijde E: Magistraet tot het
noodighen der dooden geauthoriseert sijnde, versoeckende dat geene nieuwe tot het
noodighen der dooden als algereets beginnen inte cruijppen, moegen geadmitteert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, blijven alnoch bij haer Ed. voor desen van den 9
novembris 1644 affgegeven apostille, ende dat geene nieuwe tot het nootdigen der
begraeffenisse moegen worden gebruijckt, ontleggende, Maije ende Gorte ende Engele
Bosbant de noodige ende bedieninge derselver. Sonder Arglist.
85.
Idem [3 Junij 1647], fol.25vo.
Opte requeste van Peter Gerritsen St. Geertruiden Gasthuijses meijer tot Wesep.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant om op sijn eijgen costen
wederom een huijs, op dit hijrinne verhaelde arve te moegen bouwen, waertoe suppliant het
iserwerck, steen als mede het holtwerck soe noch vant ’t verbrande huijs voirhanden is, sal
moegen emploieren ende hem daertoe wordt vereert gelijck dan mede suppliant de olde berch
in eijgendoems rechte wordt geaccordeert ende toegestaen, ende wordt suppliant ontsecht het
houwen van twee off dree eeckenbomen vant ander erve, bij verlatinge vant arve, sal
suppliant het huijs ende berch tot kennisse van onparthije mannen affgegolden worden.
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86.
Idem [3 Junij 1647], fol.26.
Opte requeste van Egbert Rutgersen Stadts meijer van t’ Pijpers Sant, versoeckende voir
eersten vergoedinge vant verleggen van 125 roeden dijcks, als mede dewijle Pijpers Sant,
voirscheven voir desen niet meerder als 250 carels gulden toe pacht gedaen heeft, ende bij
hem gepacht is voir 405 carels gulden welcke penningen alsoe deselve hem toe swaer sijn
optebrengen, het hem geraetsaem ende noodich ware hoe eerder hoe beter hoe voirschreven
arve te verlaten, ten ware u Ed. suppliant de voirschreven pachtpenningen gelieffdente
reduceren, versoeckende oversulckx reductie van de pachtpenningen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant van sijne resterende huijrjaren des
jaers dertich Carels gulden, sullende suppliant de eerste remissie daer van hebben te geniten in
deser Stadts Camer van de Cameners, de E: Brouwerius ende Backer, ende dit alles in regardt
van het verleggen van de dijck hijrinne verhaelt ende wegen sijn wijdere praetensie ofte veel
meer versoeck van remissie van sijn pacht hijrinne almede gedaen, daer op can gedisponeert
worden.
87.
Den 11 Junij Anno 1647, fol.26vo.
Alsoe binnen het stedeken Goer het Raethuijs, Gasthuijs ende een en vijftich huijsen
verbrandt, als is het dat Schepenen ende Raedt de arme verbrande gemeente van het
voirschreven stedeken Goer begunstiget hebben met hondert carels gulden ende ten ware de
goede Stadt van Campen seeckere tijt geleden durch een grooten brandt selves groote schade
geleden hadde, souden in desen haer liberaler betoent hadden.
88.
Idem [11 Junij 1647], fol.27.
Nae genomene oculare inspectie bij de Ecclesiastique Cameners hebben Schepenen ende
Raedt Dirck Bongaert geaccordeert, een rame te moegen setten, buiten de Cellebroeders
poorte op de mathe soe Gerrit Woltersen Nijenhoff in pachte heeft, ter plaetsen soe hem
aengeweesen is, betaelende jaerlijckx eenen goltgulden.
89.
Idem [11 Junij 1647], fol.27.
Wolter Geertsen meijer tot Hesselen in Drenthe, sijn geaccordeert, om opt’ averschott van de
Ecclesiastique Camer van den E: Brouwerius te moegen in reeckeninge brengen alsoedanige
23 gulden, 4 stuiver als hij vermoegens geexhibeerde reeckeninge heeft doen blijcken, hem te
doen competeren waerinne sijn gecomprehendeert 8 gulden, 4 stuiver wegen reparatie van de
kercke aldair.
90.
Den 25 Junij Anno 1647, fol.27vo.
Opte requeste van Dorethea Boesius huijsvrouwe van Elias Petri Emmens geweesene
schoelmeester in de onderste Cathuser schoele alhijr, tegenwoirdich in Weest Indien wesende
versoeckende in haren soberen staet met dree cleine kinderkens, een clein tractement ofte
penninckien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante noch eens ende dat voir de
laeste mael met thijn carels gulden soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van de
Camener, den E: Witten sal hebben te ontfangen.
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91.
Den 26ste Junij Anno 1647, fol.27vo.
Opte requeste van Gerrit Dirricksen Meijer versoeckende dewijle de weduwe van zaelige
Christiaen Jansen in de Wildeman genoechsaem insolvent is, ende hij daeraen ten achteren is
721 carels gulden, 10 stuiver, dat Jan Beltsnijder Steenberch als cooper van den Wildeman
moege geiniugeert worden in den Gerichte te deponeren alsodanige penningen, als daer van
den voirschreven Wildeman comen over te schieten, soe wanner den Ontfanger Hoff betaelt
werdt sijn, om dienvolgende daer over wegen de praeferentie ende concurrentie gedisputeert
werden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, ordonneren in desen, dat de penningen, soe van den
Wildeman geprocedeert sijn affgetoegen het geene anden Ontfanger Hoff daervan betaelt is in
den Gerichte sullen gedeponeert worden, om den volgende het recht van praeferentie ende
concurrentie daerover gedisputeert te worden.
92.
Idem 26 Junij 1647, fol.28.
Opte requeste van Gerrit Dirricksen Meijer, versoeckende dewijle de weduwe van zaelige
Christiaen Jansen genoechsaem insolvent is, ende hem suppliant van deselve alnoch is
competerende 721 carels gulden 10 stuiver ende de voirschreven weduwe eenige goederen
sijn aengesturven van Hermen Gijsbertsen Kaa, dat deselve goederen in den Gerichte mochten
gebracht worden, ende dat suppliant de executie daerop moege geconsenteert worden, ofte dat
worden ofte dat ter sijner tijt ’t naeste recht hebbende den creditoeren, moege gedispenteert
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat de portie erffenisser ofte der
goederen zijn voiren verhaelt, in der gerichte sullen gebracht ende gedeponeert worden, ende
onder de respective creditoren van de weduwe van zaelige Christiaen Jansen, het recht van
praeferentie ende concurrentie gedisputeert te worden.
93.
Den 29ste Junij Anno 1647, fol.28vo.
Opte requeste van Lubbert Michaelsen meijer op Camperveene op Kleeps (Clepels) arve,
versoeckende remissie van sijne beleeffde pachtpenningen soe ten aensien van sijne geleedene
schade Anno 1643, durch dien der dijck van de Noortwendinge voir een groot gedeelte over
sijn principale camp gelecht is geworden, als mede dewijl uuit sijn landt ande Naelds tot den
Enkerdijck, als oock totte waade aldair veele eerde geraekt ende het landt seer verstocken is.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant in regardt van de hijrinne
verhaelde schade, soe suppliant geleeden heeft ende noch is lijdende des jaers van sijn
pachtpenningen veertich carels gulden nemende sijn aenvanck metten jare 1644 ende te
continueren loopende sijne huijrjaren.
94.
Idem [29 Junij 1647], fol.29.
Wegen t’ dediceren ende offeren van seecker tractaet geintituleert Hemels Trompet, hebben
Schepenen ende Raedt Dr. Joannem Costerum predicant ande Swartesluijs vereert met vijff en
twintich goltgulden.
95.
Den 1 Julij 1647, fol.29.
Dno. Johanni Bottesius de Grandivilla uuijtte Pauwistelijcke religie totte gereformeerde
religie hem bekeert ende met goede atterstatien alhier gecoemen, en doen blijcken dat hem bij
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de faculteijt van Leijden is geconsenteert in Philosophia te lesen begunstiget met achtien
carels gulden te ontrichten uijtte de Camer van de Ed. Arent Witten.
96.
Idem [1 Julij 1647], fol.29vo.
Opte requeste van zaelige Henrick Gerritsen Kuipers versoeckende remissie van soeven jaren
verloopene renthe uuit haer huijs ende arve Boven poorte gelegen per ijder jaer ses gulden,
tot den jare 1646 incluis verloopen, den Armen Camer competerende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliante de verloopene soeven jaren
renthe uuit haer huijs ende arve Boven poorte verschenen wesende, ende dat totten jare 1646
incluis per ijder jaer ses gulden beloopende inde voirschreven soeven jaren twee en veertich
carels gulden.
97.
Den 3 Julij 1647, fol.29vo.
Is de soen van Henrick Wolffs genaempt Johan Wolffs tot stuijr van sijne studijs soo lange hij
daer in continueert begunstiget met soodaene hondert en vijfftich carels gulden als Gerrit van
Potegoem tot noch toe uijtte Ecclesiastique Camer jaerlijcks heefft genoiten aenvang nemende
op Michaelis aenstaende.
In marge:
Den 17 Julij 1647 heefft Henrick Wolffs durch Burgemeester Tengnagel een Achtbare Magistraet wegen
dese weldaet aen sijn soene gedaen, doen bedancken.

98.
Den 8 Julij Anno 1647, fol.29vo.
Opte requeste van Gerrit Aertsen deser Stadts carreman, versoeckende wegen de goede
indispositie van sijn huijsvrouwe een jaerlijckx penninckien tot sijn huijshuijre.
Was geapost: Suppliant wordt in regardt van sijn miserabele vrouwe, tot sijn huijshuijre eens
begunstiget met thijn goltgulden soe suppliant sal hebben te ontfangen uuit deser Stadts
Camer in tempore van de E: Brouwerius ende Backer.
99.
Den 20ste Julij Anno 1647, fol.30.
Opte requeste van Gerhardus Sas Latijnsche schoelmeester, versoeckende een jaerlijcks
tractement in regardt van sijnen dienst, soe hij suppliant twee mael des sweecks is doende in
het Geestes Gasthuijs, int’voirleesen van eenige capittelen uuit Godes heilig woort voir de
oude luijden aldair.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant wegen sijnen dienstv
hijrvoiren verhaelt met vijff en twintich goltgulden des jaers op Michaelis ende Paesschen
verschinende, waer van het eerste termijn op Michaelis toecomende uuitte Ecclesiastique
Camer sal verschenen wesen betaelt worden.
100. Idem [20 Julij 1647], fol.30vo.
Opte requeste van Hermannus Georgij naegelatene soene van zaelige Jurrien Lubbertsen
burge deser Stadt, remonstrerende hoe dat hij suppliant alhijr op die Latijnsche schole op de
sonderlinge aenhardinge vande Armenbesorgers dus lange gehouden, sijne studia soe verre
door Godes segen gebracht heeft, soe dat suppliant in het voorleden examen weerdich
geachtet is, om nae een accademie te gaen, ende alsoe hij suppliant van middelen ontbloot is,
soe tot volvoeringe van sijne studia vereijscht worden, versoeckende tot continuatieende uit
voeringe van sijne studia, een jaerlijckx subsidium.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot sijne studia voir den tijt
van dree jaren, des jaers met hondert dalers, in twee termijnen uuit deser Stadts Ecclesiastique
Camer te ontfangen, als te weeten op Michaelis ende Paesschen waer van het eerste termijn
nu toecomende Michaelis sal verschenen wesen, ende sal hijr en boven des jaers van de
voirstaenders van den Armen Camer, met vijfftich carels gulden tot een cledinge versien
worden.
101. Den 23ste Julij Anno 1647, fol.31.
Opte requeste van Saertien Jansen Vervene huijsvrouwe van Hans Samuels Dillebaert
remonstrerende hoe dat Annichien Henricks van Damme suppliantes moeder nu korts deser
werelt alhijr sije overlijden ende tot haer eenige erffgename hebbe naegelaten suppliante ende
haer suster Susanna Jansen Vervene ende dat Jacob Meijer verhaelder den laesten man van
suppliantes moeder genegen is met der selver erffgename voirschreven te treden tot
scheijdinge van wegen den boedel bij hem ende de voirschreven Annichien Henricks beseten,
het bij manire van uuitkoop ofte anders dewijle dat suppliants stipte ende desselves eheman
Gerrit Berentsen Cremer hijr mede tegenwoirdich edoch der suppliants man in Indien sijn,
versoeckende dat haer wegen haren affwesenden man tot de voirschreven scheidinge ende den
gevolge vandien, moge geadiungeert worden Daniel Sijbrantsen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Daniel Sijbrantsen, om suppliante bij haer
absentie van haren eheman te asisteren in dese hijrinne te houdene scheidinge ofte uuitcoop.
102. Den 24ste Julij Anno 1647, fol.31vo.
Opte requeste van Trine Martens versoeckende in haren hoogen olderdoem ende soberen staet
eenige asistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met derthijn goltgulden eens,
soe Anne Gelmers, tot onderholdinge van suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van de
Camener den Ed: Witten sal hebben te ontfangen, ende sal dan voirts suppliantes uuitte
Ecclesiastique Camer in tempore des weecks hebben te geniten veerthijn stuivers, waer van de
eerste weecke toecomende saterdach sal vervallen wesen.
103. Den 10 Augusti 1647, fol.32.
Is de gecommitteerden van de Gereformeerde Gemeente tot Santen op voorschriven van sijne
Churvorstelijcke Doorluchticheijt van Brandenburch, tot opbouwinge van eene kercke aldaer
toegestaen vijfftich carels gulden te betaelen uijt het overschot van de Ecclesiastique Camer
vande Camener Brouwerius.
104. Idem [10 Augusti 1647], fol.32.
Opte requeste van Dirck Lamberts woenende tot Brunpe, weduwenaer, hem in den
echtelijcken staet sullende begeven, met Jannegien Henrix weduwe van zaelige Herman
Messemaecker soo het officie vande visloopen ende dependentien van dien, tot
grootmaeckinge ende opvoedinge van haer kinderen mede mochte bedienen ende daer mede
nevens haer begunstiget worden.
Was geapost: Suppliant wort nevens sijne toecoemende huijsvrou begunstiget met het setten
der loopen en dependentien van dien.
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105. Idem [10 Augusti 1647], fol.32vo.
Opte requeste vande E: Gerrijt Janssen Steenberch, Arent Roeloff Nessinck ende Egbert opt’
Einde, versoeckende als Crediteuren vanden desolaeten boedel van zaelige Reint Brouwer, dat
sij als hebbende verwin ende jouis defunctie souden moegen inlossen alsoodaen drie
vierendeel morgen landes als Reint voorschreven in Isselmuijden aent Meer geleegen aen
zaeliger Carst Arents voor drie hondert daelers hadde verpant, om tot proffijte der Crediteuren
ende des sterffhuijses alhier vercofft te moegen worden.
Was geapost: Supplianten wort als Crediteuren van den desolaeten boedel van zaelige Reijn
Brouwer op denselven boedel gerichtelijck verwin hebbende, geaccordeert de opgenoemende
300 daelers pantpeningen op seeckere ¾ morgen landes in Isselmuijden aent Meer geleegen,
ten proffijte der Crediteuren ende sterffhuijse te moegen inlossen, ende alsoo bij den Gerichte
alhier vercoft te worden.
106. Den 14 Augusti 1647, fol.33.
Opte requeste van Andries Janssen Roedendraeger deser Stadt, versoeckende voor de
maentlijcken invorderinge van deses Stadts resaeinnigen, met een jaerlijcks tractament versien
te worden.
Was geapost: Suppliant wort ten regarde van sijner dienst begunstiget, met thijn carels
gulden jaerlijcks te vervallen op Paesschen 1648.
In marge:
Den 23 Octobris 1647 hebben Schepenen ende Raedt verstaen, dat dit tractementien met den innigen jare
1646 sijn sijn anvanck sal hebben genomen.

107. Idem [14 Augusti 1647], fol.33.
Op het request van Berent Arents schoolmeester in de Bovenkercke, bedienende het
voorschreven ingerschap inde Buijten kercke in plaetse van Erick Clamar, is den selven, uijt
het tractament van Clamar voorschreven jaerlijcks toegelecht acht en twintich carels gulden,
daer van het eerste halff jaer op Paesschen 1648 sal vervallen wesen.
108. Idem [14 Augusti 1647], fol.33.
Andries Jansen Gerichtsdinaer sijn geaccordeert om uuit het averschot van de Ecclesiastique
Camer van den E: Brouwerius te ontfangen derthijn caroli gulden 6 stuiver wegen gedane
oncosten alsmede van sijne gangen int verbooden van de gedijckten over het bijster in
Ceulvoets waede alwaer de Geestlijckheit naest gelegen is.
109. Idem [14 Augusti 1647], fol.33.
Opte requeste van Lambert Stuijrman schoolmeester tot Brunnepe, versoeckende, dewijle hij
suppliant wegen sijn schoeldienst niet is genitende, dat suppliant tot brandt ende huijshuijre
met een jaerlijckx penninckien moechte begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijff en twintich goltgulden
des jaers ende sulckx ten respecto van sijnen dienst in twee termijnen als Michaelis ende
Paesschen uuitte de Ecclesiastique Camers te ontfangen waer van het eerste termijn in
toecomende Michaelis sal verschenen wesen.
110. Idem [14 Augusti 1647], fol.33vo.
Opte requeste van Steven Arents [assaieur] remonstrerende hoe dat hij wegen het maecken
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van de croesen vande zaelige heeren Sloot, Wessinck ende Ingen seeckere somme van
penningen lange ten achteren is geweest, waer tegen hij eenige penningen heefft moeten
negotieeren.
Was geapost: Schepen ende Raet ordonneert de E: Brouwerius als Ecclesiastique Camer
vanden jaere 1645 uijt sijn E: overschot sijn achterwesen, desen aengaende te doen.
111. Idem [14 Augusti 1647], fol.34.
Is Jan Henrix chirurgien ten regarde van het cureren van een swaer accident aen seecker
soldaet, als andere cuerien uijt het gheestelijck overschot van de Dr.: Brouwerius toegelecht
volgents sijne oude geleijden rekeninge 21 gulden.

112. Den 2de Septembris Anno 1647, fol.34.
Hebben Schepenen ende Raedt als overmomberen, opt’versoeck vande momberen van wijlen
Casper van Bredae’s kinderen geapprobeert ende geratificeert, approberen ende ratificeren
cracht deses alsodanigen coop als de voirschreven momberen van haer dree parten erves op
Camperveene gelegen, met Jan Jansen Panhuijs hebben ingegaen ende dat alles vermoegens
de coop cedel van den eersten Septembris deser jaers, daer van sijnde.
113. Den 8 Septembris 1647, fol.34.
Opte requeste van Severijn Jurrissen, versoeckende een plaetse om haere waeren van appelen,
cool, wortelen om achter de Vischpoorte te moegen in een verslooten plaetse te setten.
Was geapost: Schepen ende Raet begunstigen suppliantinne mette versochte plaetse.
114. Den 21ste Septembris Anno 1647, fol.34vo.
Opte requeste van Lambert Fransen gebooren burger deser Stadt, versoeckende schoel te
moegen houden ende daer beneffens gebeneficeert te worden met een jaerlijckx tractement.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant om alhijr te moegen mede
schole houden, ende begunstigen den suppliant des jaers tot een tractement met vijff en
twintich goldgulden, in twee terminen als Michaelis ende Paesschen te ontfangen, uuit deser
Stadts Ecclesiastique Camer waer van het eerste termijn nu aenstaende Michaelis sal
verschenen wesen.
115. Den 7de Octobris Anno 1647, fol.34vo.
Opte requeste van Gretken Hermsen vroevrouwe tot Brunnepe versoeckende vermits het
overlijden van eene vande vroevrouwen deser Stadt met den selven vacerenden dienst
begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met het vacerende
vromoederschap deser Stadt ende dat alles op het tractement daertoe staende, ende mach daer
op comen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt.
116. Den 9de Octobris Anno 1647, fol.35.
Opte requeste van Aeltien Coertsen dochter van zaelige Greetien Coertsen, remonstrerende
hoe dat haer zaelige moeder voorschreven ende sije suppliante naest vijftich ende meer jaren
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herwaerts de sijhepels op de Coorenmerckt alhijr tot gerieff der coopmanschap heeft gehadt,
versoeckende vermits het overlijden van haer moeder daerinne te moegen gecontinueert
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt continueren suppliantinne inden dienst hijrinne
verhaelt, ende dat alles op de profijten daer toe staende.
117. Idem [9 Octobris 1647], fol.35.
Opde requeste van Jacob Roukens, versoeckende wegen sijne groote huijsholdinge
verbeteringe van sijne weeckelijcke tractement des somerdages ende daer beneffens, dat hij
suppliant des swinters des sweecks mede moege seecker tractement, tot discretie van haer
Achtbare geniten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren de suppliantes weeckelijcke tractement
des somerdages van dree carelsgulden ende sulckx bij suppliant genoten te worden van
Paesschen tot Michaelis, ende sal voorts dat suppliant van Michaelis tot Paesschen des
swintersdages, des weecks hebben te ontfangen 3 (gulden), 11 (stuiver), mets dat suppliant
sijnen dienst wel ende naebehoiren sal hebben waer te nemen.
118. Den 13de Octobris Anno 1647, fol.35vo.
Opde requeste van Jan Willemsen Soetien Stadts meijer op het Hooltien versoeckende eenich
holt tot den voet van den kolck aldair.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant tot het maecken van den holt voet
hijrinne verhaelt met dree vimmen holts, ende dit nochtans, dat het in geen consequentie sal
getoegen werden.
119. Den 16de Octobris Anno 1647, fol.35vo.
Opde requeste van Aert Dircks deser Stadts meijer op het arve van Tanneken Blockx opt’
Haetlandt, versoeckende thijn ofte elff vimmen holt tot een spreidinge tegens den waterslach
tegens den dijck op de kolck gelegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant totte spreijdinge hijrinne
verhaelt met elff vimmen holt ende dat eens voor al ende sonder dat het selve in consequentie
sal getoegen worden, ende sal oock mede suppliant tot het leggen van de voorschreven
spreijdinge ende tot opsicht van deselve geasisteert worden met een dach huijrder.
120. Den 17de Octobris Anno 1647, fol.36.
Hebben Schepenen ende Raedt tot opbouwinge van de kercke tot Ossen(d)recht, op het
versoeck van Ds. Cornelium Stuaert predicant aldair geaccordeert vijfftich carels gulden, soe
desere Stadts Cameners de E: Rijnvisch ende Tengnegel betaelen sullen, endede Camener der
Ecclesiastique goederen den E: Witten op desselves camers renthen wederom in reeckeninge
sullen moegen brengen.
121. Den 19de Octobris Anno 1647, fol.36.
Opte requeste van Mechtelt Arentsen weduwe van zaelige Henrick Lubbertsen orgelblaser,
versoeckende in haer hoogen olderdoem ende sieckte een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Camener Witten sal hebben te ontfangen.
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122. Idem [19 Octobris 1647], fol.36vo.
Opte requeste van Femme Roeloffsen versoeckende met het vacerende vroemoederschap tot
Brunnepe begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met het vacerende
vroemoederschap tot Brunnepe, ende dat op het tractement daertoe staende, ende mach hijr
opcomen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt.
123. Den 23ste Octobris Anno 1647, fol.36vo.
Is Floris Wagemeester inde Veenepoorte voor pennen en inck, soe hij als wagemeester in
dienst van de Stadt wert gebruicken des jaers toegelecht twee carels gulden waer van het
eerste jaer op Michaeli anno 1648 sal verschenen weesen, ende sal desfals niet wijders hebben
in reeckeninge te brengen.
124. Den 26ste Octobris Anno 1647, fol.36vo.
Opte requeste van Roloff Jansen deser Stadts dachhuijrder, hebben Schepenen ende Raedt
denselven begunstiget mette woeninge, daer voor desen Geese Claesen geseten heeft, ende dat
tot revocatie van haer Achtbare.
125. Idem [26 Octobris 1647], fol.37.
Opte requeste van Jacob Warnersen met sijne vrinden, hebben Schepenen ende Raedt
desselves suster Claesien Warnersen begunstiget mette woeninge dat Willemken Krabbe voor
desen gewoent heeft, ende dat tot revocatie van haer Achtbare.
126. Den 9 Novembris 1647, fol.37.
Opte requeste van Jacob Cominck versoeckende, dewijle Roeloff Janssen dachhuijrder, heefft
verclaert dat de plaetse daer Geese Claes heefft geseeten hem ten regarde van sijn huijse gesin
tot eene woeninge te clein soude vallen, is denselven Jacob Cominck mette voorschreven
plaetse begunstiget.en sulx tot revocatie van haer Achtbare.
127. Idem [9 Novembris 1647], fol.37.
Opte requeste van Susanna Berts weduwe Harwaeijers remonstrerende, hoe dat sij Trijne
Peters voor desen hondert carels gulden op obbligatie gedaen, welcke sij nu weder
eijsschende Trijne haer excuseert sulx sij niet te comen doen, alsoo haer momberen waeren
gestelt.
Was geapost: Schepen ende Raet lasten ende ordonneeren de momberen de obligatie waer
van in desen gemelt, afte lossen ende aen de weduwe Harwaeijers te voldoen.
128. Den 13de Novembris 1647, fol.37vo.
Opte requeste van Pieter Janssen Wael, deurwaerder in de Buijten kercke versoeckende
vermits sijne beswaeren huijshoudinge en geringh tractament, eenige augmentatie vant selve.
Was geapost: Schepenen ende Raet begunstigen suppliant in sijnen sooberen staet met
twintich carels gulden eens te ontrichten ende te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande
E: Camener Vreese.
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129. Den 20ste Novembris Anno 1647, fol.38.
Opte requeste van Merrigien Geerloffsen weduwe van zaelige Cornelis Goosens schipper olt
wesende omtrent 84 jaren, versoeckende dewijle sije suppliante in groote armode is vervallen,
een jaerlijckx penninckien tot hare onderholt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliante met thijn goltgulden eens,
uuitte Ecclesiastique Camer van de Camener den E: Vrese te ontfangen.
130. Idem [20 Novembris 1647], fol.38.
Opte requeste van Gerrit Albertsen Pannebacker, versoeckende in sijn hoogen olderdoem
ende groote armode, een jaerlijckx penninckien tot sijne onderholdinge.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met twintich goltgulden
eens, uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Camener Vriesen te ontfangen in twee termijnen
waervan de gerechte helfte nu tegenwoirdich ende de wederhelfte toecomende Paesschen sal
betaelt worden.
131. Idem [20 Novembris 1647], fol.38vo.
Opte requeste van de weduwe Trijne Petersen Cuijpers, versoeckende van hare momberen, als
van den Joncker Frans van Wilsem ende Jan Berentsen metselaer ontslagen te moegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen om verscheidene redenen dat dese
voorschreven momberen behoiren momberen te bliven.
132. Den 23 Novembris 1647, fol.38vo.
Opte requeste van Simon Janssen constapel, versoeckende dat hem uijt mede doegentheijt
mochten quijtgescholden worden, alsoodaene penningen hij vande heer Cameners ter Hell
ende Langen uijt haere: Camer op sijn tractament hadde ontfangen, om dieselve van den
ontfanger van Vollenhoo weder aen haer E: ontrichtet te worden.
Was geapost: Schepen ende Raet remitteren suppliant alsoodaene penningen, als hem vande
heer van ter Hell uijt sijn E: Camer in sijnen sooberen staet sijn verstreckt welcke sijn E: bij
sijn ander te cort in reeckeninge sullen worden geleeden.
133. Idem [23 Novembris 1647], fol.39.
Opte requeste van de Gildemeesteren ende Cuerluijden van ’t Tappers gilde, versoeckende om
verscheidene redenen bij hare requeste gededuceert, in conformite van de andere gilden
consent om een Gildeknecht te moegen aennemen, ende dat dewijle de Gildebroeders soo
voortaen nieuwe int Gilde sullen aengenomen worden, hijr durch van veele moeilicke
diensten worden bevrijt in de voirschreven requeste verhaelt tot betaelinge vande
voorschreven Gildeknecht bij hare aenneminge int’ voorschreven Gilde ijder eens uuitkeeren
sal achtentwintich stuiver.
Was geapost: Schepenen ende Raedt de redenen van supplianten hijrinne verhaelt, hebbende
overwoegen, accorderen supplianten om een Gildeknecht te moegen aennemen, ende dat de
nije gilde broders, soo voortaen int’ Gilde werden aengenomen worden ijder bij sijne
aenneminge tot betaelinge vande Gildeknechten uuitkeeren sal achtentwintich stuiver, ende
sal daer mede vrij wesen van de diensten, in de requeste verhaelt.
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134. Idem [23 Novembris 1647], fol.39vo.
Opte requeste van Isaec Claesen, Laeckenmaecker, versoeckende dewijle hij nu eenige
maenden uuitte Stadt geweest is ende tegenwoirdich noch is, ende groot leetweesen van sijne
begaengene fauten is hebben, ende volgents besegelde certificatie hem altoos anders eerlick
ende vroom heeft gedraegen ende oock mede van deuchtsaeme olderen is hergesproten, dat
hij dese Stadt wederom moege frequenteren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, hebbende de goede comportementen van
suppliant ende desselves leetwesen van de begaengene faulte, accorderen den suppliant dat hij
dese Stadt wederom sal moegen frequenteren om sijn eerlijck handtwerck te moegen
exerceren, ende sal hijrop comen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt.
135. Den 30ste Novemb(ris) 1647, fol.39vo
Hebben Schepenen ende Raet Jan Reijnderts turffmeter in sijnen sooberen staet, begunstiget
met thijn carels gulden, te ontrichten uijtte Ecclesiastique Camer vande E: D.H. Vreese.
136. Idem [30 Novembris 1647], fol.40.
Opte requeste van Henrick Dirricksen Vriese coster van de Buiten ende Broderkercke,
versoeckende vermeerderinge van sijn tractement, in regardt van dat sijn dienst van tijt tot tijt
met meer ende meerder last beswaert wordt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijffentwintich carels gulden
des jaers, boven sijn jaerlijcks tractement, soe suppliant wegen sijn dienst vande Buitenkercke
is genitende, in vijer termijnen te ontfangen, waer van het eerste verbeterde termijn
toecomende Paesschen sal verschenen wesen, ende soe voorts op de andere termijnen van
Joannis, Michaelis ende Kerstijt de voorschreven verbeteringe toe geniten.
137. Idem [30 Novembris 1647], fol.40.
Opte requeste van Lambert Stuijrman schoolmeester tot Brunpe clachtelijck te kennen
gevende hoe dat eene van sijne kinderen het been gebrooken, ende daer nevens hij en sijn
huijsgesin mette coortse begaeftet, versoeckende over sulx tot betaelinge van meisterloon
eenich soulagement.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant tot genesinge ende tot betaelinge
van het meisterloon, van sijn kindes gebroocken been met vijffthijn carels gulden, te
ontfangen uijtte Ecclesiastrique Camer van de Camener Vreese.
138. Idem [30 Novembris 1647], fol.40vo.
Opte requeste van Wessel Uldrichs Stadts roedendraeger, versoeckende, dat vermits naer het
sluijten vande Vischpoorte veele te laet coemende persoenen, voor en oock naer negen uren
van tijt tot tijt, in aftwesen vande wachte in de selve poorte aen sijne woeninge van de
Vrouwenpoorte coemen aenroepen, om doer de Camerwachte ingelaeten te moegen worden,
daer toe hij ende de sine haer steets sonder eenich recompens gewillich hebben laeten
gebruijcken, over sulx een jaerlijcks tractamentien van henvoorder dies aengaende te moegen
genieten.
Was geapost: Schepen ende Raet begunstigen suppliant ten regarde van sijnen dienst in
desen aengemelt jaerlijcks met thgijn carels gulden op Paesschen verschienende, waervan het
eerste jaer op Paesschen 1648 vervallen sal wesen.
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139. Den 7de Decembris Anno 1647, fol.41.
Hebben Schepenen ende Raedt opt versoeck van Fieken Everts naegelatene weduwe van
zaelige Egbert Martens verstaen dat de voorschreven weduwe wegen costpenningen van
seeckere Juffer de Beije op de Hagenporte anno 1642 in apprehensie hebbende geweest noch
van dertich dagen competerende is dertich carels gulden, welcke penningen geordonniert sijn,
dat durch de Cameners in tempore de E: Brouwerius ende Backer aen de voorschreven
weduwe sullen betaelt worden.
Gelijck dat mede haer Achtbare hebben verstaen dat de maioer Ducks, in conformite van de
acte van aennemeinge daer van sijnde wegen costpenningen van de voorschreven Ducks de
Bije ande voorschreven weduwe Martens sal hebben uitte keeren wegen negenthijn dagen,
negenthijn carels gulden.
In marge:
Den 3 Februarij 1648.
Sijn de weduwe van Engbert Martens boven de 30 gulden haere
bij dese acte toegelecht noch uijt commiseratie gegeven 28 carels gulden beijde posten te ontfangen uijt het overschot van
heeren Cameners hier inne gemelt. Sonder argelist. Breda Secret.
In marge:
Den 6 Julij 1648. Is om redenen verstaen dat de maioer Ducs van vijff dagen het costgelt betaelen sal
stellende voirts de resterende 16 dagenuuit het averschot van deser Stadts Camer van den E: Rijnvisch betaelt worden.

140. Idem [7 Decembris 1647], fol.41.
Opte requeste van Toenis Reutgers geweesene hooftmeester tot Brunnepe, versoeckende in
sijn hoogen olderdoem een penninckien tot een cleetien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot een cleetien met thijn
carels gulden, soe suppliant van deser Stadts Camener in tempore sal hebben te ontfangen.
141. Idem [7 Decembris 1647], fol.41vo.
Opte requeste van Annichien Dirricksen weduwe van zaelige Sweer Hermsen, versoeckende
voor haer oude ende onvermoegens weduwe, als mede in regardt van hare twee gansch
impotente dochteren, met een jaerlijckx tractement uuit deser Stadts Ecclesiastique goederen
begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenenende Raedt begunstigen suppliante met twaelff goltgulden eens.
uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener den E: Vreesen te ontfangen.
142. Den 30ste Decembris Anno 1647, fol.41vo.
Opte requeste van Coert Cassier maioer deser Stadt, versoeckende mette woeninge van de
Broderpoorte begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant mette woeninge van de
Broderpoorte hijrinne verhaelt, ende dat tot revocatie van haer Achtbare ende sonder dat het
selve in consequentie sal getoegen worden.
143. Idem [30 Decembris 1647], fol.41vo.
Opte requeste van Reutger Engbertsen meijer van desen Stadts eene arve op de Heupen, ende
Remmelt Lubbertsen deser Stadts meijer vant tweede arve opte Heupen, versoeckende ijder
noch een hoeije op sijn arve te moegen leggen.
Was geapost: Schepene ende Raedt consenteren supplianten om ijder noch een hoeije op sijn
arve te moegen leggen, ende dat ter plaetsen soe supplianten durch de heeren Dijckgreve ende
Heijmraedt van Soeveningen neffens de heeren Cameners in tempore sal aengewesen worden.
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144. Den 4de Januarij Anno 1648, fol.42.
Naedien Derck Claesen, bleecker buiten de Broderpoorte voor hem ende sijn soentien de
groote Burgerschap hadde gewonen, als ist dat Schepen ende Raedt, op desselves versoeck
ende uuit goede consideratien hebben geaccordeert als dat hij twee jaren naede afflevinge
deser Stadts meente sal moegen beslaen ende dat sonder consequentie.
145. Idem [4 Januarij 1648], fol.42.
Is goet gevonden dat 2 ½ jaren renthe van alsodanige hondert rijckxdalers als totte
sarcksteenen van de Buitenkercke opgenomen sijn uuit het averschot van de Ecclesiastique
Camener van den E: Steenberch, sullen betaelt worden.
146. Den 15de Januarij Anno 1648, fol.42.
Opte requeste van Mr. Hermen Henricks, timmerman, versoeckende hem te moegen
geaccordeert worden, om seeckere leedige ende vuile plaetse op de Oldestrate bij de
Hagenpoorte aen het Bolwerck tegens Egbert Jansen op het enden huijs over gelegen, tot
verciringe van de Stadt te moegen betimmeren, onder praesentatie van een jaerlijcksen thins
daer van te betaelen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant om ter plaetsen hijrinne
verhaelt tot verciringe van de Stadt, naede affpalinge soe daer van gedaen is, een huijs te
moegen bouwen, ter breete voor aen de strate van 20 voten ende ter lenckte van 60 voten ende
sal suppliant het selve huijs met een muijre ende poorte daerin moegen sluijten aen de
Hagenpoorte, ende is oock mede suppliant op sijn naeder versoeck geaccordeert de plaetse tot
lenckte van de voorschreven 60 voten nae de roijinge tot aen deser Stadtsmuijre toe, om
deselve tot sijne timmeringe te moegen gebruicken ende een timmerhuijs, aen deser
Stadtsmuijre inde verlooren hoeck te moegen maecken, sullende des jaers tot een thins hijr
van betaelen derthijn goltgulden, waervan het eerste jaer thins op Paesschen anno 1649 sal
verschenen wesen.
147. Den 19de Januarij 1648, fol.42vo.
Opde requeste van Engbert Janssen opt’ Eijnde, Backer versoeckende hem te moegen
veraccordiert worden, om seecker lege ende vuijle plaetse, tot verbeteringe ende ciraet deser
Stadt, aende sijde van sijn huijs te moegen betimmeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren ende consentieren suppliant, om de
leedighe plaetse, op den Burgel, ter sieden van sijn huijs ofte tegens sijn woeninghe over, te
moegen betimmeren, ende mit een huijssien, aldaer toe setten, tot ciraet van de Stadt, te
moegen versien, welcke plaetse hem door de E: heeren hoeftluijden vant’ Buijten espel sal
uuijtgepaelt ende aengeweesen worden. Mits betaelende jaerlix tot een thins aen de Stadt van
Campen twee goltgulden, waervan het eerste iaer tins op Paesschen anno 1649 sal
verscheenen weesen.
148. Den 25 Januarij 1648, fol.43.
Opte requeste van Henrick van Warendurp ten respecte van sijn onmundich kint, mette
vallende sieckte gevandet, dat hem in sijnen sooberen toestant eenich subsidie mochte gedaen
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raet, hebben goet gevonden dat de Bedienaeren van den
nootdrufftigen Armen aen suppliant eens uijt commiseratie sullen ontrichten thijn
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carelsgulden.
149. Idem [25 Januarij 1648], fol.43vo.
Opte requeste van Albert Coops van Brunpe versoeckende, vermits hem sijn huijs was
onderhuijrt, dat hij bij den Dam tegens de Greente, daer in voortijden huijsen gestaen, hij
weder eene woeninge mochte timmeren.
Was geapost: Schepenen ende Raet begunstigen suppliant mette versochte plaetse aen de
Screijhoeck toe Brunnepe, om die te moegen betimmeren twintich voeten wijt, gaende voor
van de straete tot achter aen de Rijte, mits jaerlijcks tot een thins aen de Stadt betaelende vier
thijn stuijvers de eerste verschienende op Paesschen 1649 ende sal daer en boven gehouden
wesen, nevens sijne geconsenteerde timmeringe eenen wech soo hooch te houden, die men
rijden ende gaen can tot aenden Dam voornoemt, vande Greente.
150. Den 27ste Januarij Anno 1648, fol.43vo.
Opte requeste van Jan Henricks, voerman.
Was geapost: Soe wanner suppliants soene met een goet spaen peerden, een koetswagen
ende een open jachtwagen sal versien wesen, ende een stael apart buiten suppliants stael werdt
hebben, tocht ende wachte sal houden, soe wordt des suppliants soene Jan Jansen het veer
geaccordeert.
151. Den 29ste Januarij Anno 1648, fol.44.
Hebben Schepenen ende Raedt tot lossinge van twee gevangene predicanten, uuitte
Ecclesiastique Camer van de Camener den E: Vreese vereert vijer rijckxdalers.
152. Den 30 Januarij Anno 1648, folo.
Opte requeste van dan E: Henrick de Wolffsen versoeckende continuatie in de huijre van
seeckere mathe tot deser Stadts Ecclesiastique goederen behoirend, gelegen bijt Buitenbroeck,
soe seer mager is, ende suppliant praesenteert met messinge te verbeteren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt continueren den suppliant boven de loopende pacht
jaren, noch twee pachtjaren ijder van deselve pachtjaren van ses jaren, inde huijre van de
mathe hijrinne verhaelt, mets dat suppliant de mathe met mesten ende weijden wel ende
naebehoiren beneficiere ende verbetere, sonder de mathe te moegen bouwen ofte hoeijen.
153. Idem [30 Januarij 1648], fol.44vo.
Opte requeste vande Eersaeme Gerrijt Wolters Nijhoff, versoeckende continuatie van eenige
pacht jaeren van den grooten Elst aen de Spijckerboers dijck geleegen de gheestelijcke deser
Stadt toebehoorende om dieselve op sijne costen door mesten te verbeeteren ende alleenen
continueeren te weijden.
Was geapost: Schepenen ende Raet het verseuck van suppliant in deliberatie hebbende
gelecht, verlengen den selven sijne tegenwoordige pacht van den voornoemte grooten Elst,
met noch twe volgende ses iaerige pacht jaeren, waer van het eerste jaer sal coemen te
eindigen op Martini 1664 mits dat hij dan oock gehouden sal wesen dieselve met mesten te
verbeteren en sal die noch hoijen noch bouwen maer continueeren weijden moeten.
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154. Den 1 Februarij 1648, fol.45.
Op het request van Steven Goertsen ende Henrick Hermsen beijde tot Vollenhoo
woenachtich, remonstrerende ten regarde van Johannes Engberti ende Debora Bartas haere
respective bestevader ende bestemoeder haer selven ten opsichte van haeren hoogen
ouderdoom, sonder hulpe ende gerack langer selven niet en connen gouverneren ende redden,
en derhalve voorsorge, opsicht ende hantreijkeninge van nooden, dat sij als naeste bloets
verwanten, wel geneegen waeren dieselve met haer naer Vollenhoo te nemen, ende haer
beijde, soo lange sij leven, met cost, clederen, ende wat sunst meerder van nooden mochten
hebben, buijten beswaer van dese Stadt behooren te versorgen, mits voor het onderholt te
moegen genieten alsoodaene tractament huijshuijre ende turff als haeren voornoemte
bestevader tot jaeren heeft geprofiteert.
Was geapost: Schepen ende Raet het verseuck der supplianten in behoorlijcke deliberatie
hebbende gelecht, oock de redenen ende motiven, in den requeste aengetoogen, overwoogen
concenteeren dieselve tot onderholt van haere voornoemte bestevader en bestemoeder, soo
lange sij beijde leven alsoo en alsoodaene tractament van 240 carels gulden jaerlijcks, item 50
gulden voor huijshuijre en 18 gulden voor ½ last turffs maeckende toe saemen 308 gulden een
van beijden coemende afflijvich te worden, sal de helfte van voorschreven 308 gulden mede
coemen te resteeren, welcke voerschreven penningen, in 4 termijnen als Paesschen, Johannis,
Michaelis en Carstijt sullen ontrichtet en voldaen worden, en het eerste quartael op aenstaende
Paesschen vervallen wesen. Waer mede haer Ed: wegen de voorschreven persoenen boven het
gene gemelt van henvoorder niet en sullen werden gemoeijt, maer bij haer supplianten
verpleecht en onderhouden werden.
155. Den 3 Februarij 1648, fol.45vo.
Is Albert Pauwe ten regarde van sijne seer impotente huijsvrou Megtelt Jans tot haere
verpleeginge in haeren hooge ouderdoom in plaets van eene daelder weeckelijcks toegelecht 2
carels gulden te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camers als voor desen.
156. Den 5 Februarij 1648, fol.46.
Opte requeste van Henrick Christoffers remonstrerende hoe dat hij doer aen raeden van
vrinden gesinnet was binnen Vollenhoo goede heeren te logeeren ende tracteren, derhalven
versoeckende over sulx datte heeren van dese Stadt nevens andere gedeputeerden optte
uijttsettingen ende andere compartitien t’sijen huijse haer logement geliefden te nemen.
Was geapost: Schepen ende Raet het verseuck van suppliant in deliberatie gelecht, sullen tot
Vollenhoo coemende voor soo veel in haeres op den selven haer faveur bewijsen, ende met
haere gunste bij woenen.
157. Idem [5 Februarij 1648], fol.46.
Opte requeste van Elsijn Wijchmans weduwe van zaelige Gerrijt Hanssen coeckenbacker,
welck int voorleden jaer voor vennis naer Deventer vaerende over boort gevallen, ende haer
vijff kleine kinderkens naergelaeten, waer voor sij de cost niet en weet te winnen. En over
sulx eenich subsidie in haeren gantsch soberen staet versocht.
Was geapost: Schepen ende Raet het verseuck van suppliantinne in deliberatie begunstigen
den selven uijt commiseratie in haeren bedroeffden staet met vijffentwintich golt gulden, te
ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer in vier termijnen, als Paesschen, Johannis, Michaelis
ende Carsmisse, waervan het eerste termijn op aenstaende Paesschen 1648 verschenen sal
wesen, uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Dirck Henrix Vreese.
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158. Den 8 Februarij 1648, fol.46vo.
Joest Keimper van Udenheim met vrou ende kinderen wegens uijttersten noot uijt Duijtslant
gevlucht, begunstiget met 2 (gulden) 10 stuiver te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer van
de E: Vreese.
159. Den 13 Februarij Anno 1648, fol.46vo.
Hebben Schepenen ende Raedt opt versoeck van de kerckmeesteren des stedeken Enschede,
deselve in hare kercke vereert met een nij glaes.
160. Den 15de Februarij Anno 1648, fol.46vo.
Opte requeste van de ingesetenen des Eijlandt Ens versoeckende een subsidium totte
timmeringe haer predicants woeninge, alsoe de voorige woeninge vooren desen is
affgebrandt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten tot timmeringe vant’ huijs soe
opt Eijlandt Ens sal gebouwt worden tot een woeninge voor den predicant met hondert ende
vijftich carels gulden, soe supplianten uuit desen Stadts Camer de anno 1647 sullen hebben te
ontfangen.
161. Idem [15 Februarij 1648], fol.47.
Opte requeste van Wijcher Jans Boem, Henrick alias Camperbacker, Sijmon Fockes ende sijn
huijsvrouwe, versoeckende mette cost in een van deser Stadts Gasthuijsen begunstiget te
worden.
Was geapost: In plaetse van de versoechte cost in een van deser Stadts Gasthuijsen
begunstigen Schepenen ende Raedt een ijder van de selve met twaelff carels gulden eens, soe
sije uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Vreese sullen hebben te ontfangen.
162. Idem [15 Februarij 1648], fol.47.
Opte requeste van Roeloff Peters, versoeckende mette cost in eenen deser Stadts Gasthuijsen
begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant in plaetse van de versoechte
cost met vijfthijn carels gulden eens, soe hij uuit deser Stadts Ecclesiastique camer van den E:
Vreese sal hebben te ontfangen.
163. Den 22 Februarij 1648, fol.47vo.
Op het request van Joncker Rodolff van Ingen wegen sijnen swaeger Joncker Titus van
Casama versoeckende 220 carels gulden met een jaerlickse interesse wegen sijn vercofft erve
tot Uijtterwick.
Was geapost: Toewijle de versochte ende bijde heer Ecclesiastique Camener gereet liggende
resterende cooppenningen ten proffijte van Joncker Titus van Casama, van verscheijden sijn
gearresteert, can hier op voot deser tijt werden gedisponeert.
164. Den 24ste Februarij Anno 1648, fol.47vo.
Opte requeste van Jan Reinersen versoeckende begunstiget te worden met het aenleggen off
aenvegen vant saet, soe gemeten wordt inde schepen, soe het selve dagelijckx alhijr sijn
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brengende, mets genitende de gerechticht daertoe staende, t’ weeten van een vreemt man vant
last twee blancken ende van een burger een braspenninck.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met den versoechten dienst
hijrinne verhaelt, ende dat op de profijten daertoe staende. Ende mach hijrop comen bij de
heeren Burgermeesteren inder tijt.
165. Idem [24 Februarij 1648], fol.48.
Opte requeste van Henrick Dirx Seen [op Camperveen], versoeckende vermits groote
geleedene schaede soo in sijne beesten als andersints, ende dat eenige jaeren herwaertse hem
gratieuse remissie in sijne verloopene pachten mochte worden gedaen.
Was geapost: Suppliant sal gecontinueert worden in sijn tegenwoordige pacht voor dit
loopende jaer, ende sal het erve daer hij op woent mette andere platte landen soo desen
soemer verhuijrt sullen worden, mede verpachtet worden, ende dat voor soo aenstaende
verpachtinge verpacht sullen worden, om alsoo in ordre te verblijven.
166. Idem [24 Februarij 1648], fol.48.
Jan Dijssel, Lazarus, dewijll het Geertruijden Gasthuijs in desselves jonckheijt eenige
penningen van hem genooten, jaerlijcks begunstiget met 12 goltgulden waer van het eerste
jaer sal verscheenen wesen op aenstaende Paesschen, bij het gasthuijs aen hem te ontrichten.
167. Idem [24 Februarij 1648], fol.48vo.
Rijckies dochter eens begunstiget met thijn goltgulden, te ontfangen uijtte Ecclesiastique
Camer vande E: Vreese.
168. Idem [24 Februarij 1648], fol.48vo.
Soo haer man dootgesteecken is, begunstiget mette toorn daer Engele Bosmans ingewoent
heefft.
169. Den 29ste Februarij Anno 1648, fol.48vo.
Hebben Schepenen ende Raedt opt versoeck vande Eersaeme Willem Jacobs Worst ende
Goesen Herms Backer, in regard vande Drapeniers neeringe, deselve geaccordeert ende
toegestaen deselve cracht desen om te moegen doen opslaen een losie tegen de Stadtsmuijre
ende voirts met een stakettinge te moegen affvredigen seecker plaetse tusschen de Morren
poorte ende de poorte daer de Armen turff is liggende ende dat gelijcks de toorens aff, ende
sulckx tot legginge van hare vuleerde, ende dit alles tot revocatie van haer Achtbare.
170. Idem [29 Februarij 1648], fol.48vo.
Opte requeste van de E: Heijmen Hermssen Backer ende Wolter Janssen momberen van
zaeliger Jan Janssen Smits kinderen, versoeckende geauthoriseert te moegen worden totte
vercooping van seeckere hoff buijten de Haegenpoorte aen den Steendijck geleegen.
Was geapost: Remonstranten wort haer verseuck geconsenteert, mits dat des onmundigen
aendeel tot sijnen proffijte tot des selffs mundige jaeren opten hoff blijven liggen.
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171. Den 30? Februarij 1648, fol.49.
Opte requeste van Jan Matsen seventhien jaeren bij den Turck gevangen, versoeckende,
vermits hij onvermoegen is met een cleetien te moegen begunstiget.
Was geapost: Suppliant wort in sijn sooberen staet begunstiget met vijffthijn goltgulden tot
een cleet, te ontrichten uijtte Ecclesiastique Camer van de E: Vreese.
172. Den 9de Martij Anno 1648, fol.49.
Opte requeste van Melchior Martens ende Woltertien Arents sijn huijsvrouwe, versoeckende
dewijle de geene soe de vischloopen op de Vischmarckt is settende, tot sijn bedrieff twee
benden is hebbende ende met eene genoechsaem can geaccemodeert wesen, dat haer tot
wechsetten van hare waaren, eene van de selve moegen geaccordeert ende toegestaen
worden, ofte dat haer vergunnet worden om in de eene bende een tonne harincks ofte een
tonne ander visch te moegen opsluijten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de supplianten met het gebruick vande
cleinste bende hijrinne verhaelt, mets dat supplianten des jaers aende loopen-setten desvals
sullen hebben te betaelen een goltgulden ende een halven goltgulden waervan het eerste jaer
sal verschenen wesen op Paesschen anno 1649 ende dit alles tot revocatie.
173. Den 11de Martij Anno 1648, fol.49vo.
Opte requeste van Albert Lubberts naegelatene soene van Lubbert Michgels, versoeckende
consent dat sijn stieffmoeder het Naelden Landt ende den Toll op de Nijedijck aen hem
moege overlaten, ende dat hem oock moege geconsenteert worden, om een cleine woeninge
aen den Enckerdijck binnendijcks omtrent het Toll bort te moegen doen maecken en des te
beter alsoe op den Toll te connen passen, ende dan de pacht moege tot een redelijckx
penninck gereduceert worden in regardt het landt seer is versteecket ende hij een lammen
broeder heeft die hij daer op moet onderholden ende voeden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren inde overdoeninge van dit Naelden Landt
hijrinne verhaelt Clepels arve genaempt als mede van den Toll. Ende wordt den suppliant
oock mede geaccordeert, om een woeninge te moegen doen maecken, ter plaetse hijrinne
aengeroert. Ende verstaen haer Achtbare dat suppliant in regardt van de overdoeninge
geholden sal wesen, den sloot aen den Leijdijck tot an de Weeteringe langes sijn landt
streckende ter beijden zijden op sijne behoirlijcke wijte ende diepte nae de gebooden van
Dijckgreve ende Heijmraden, opte maecken, op dat alsoe het water sijenen ganck mach
hebben.
174. Idem [11 Martij 1648], fol.50vo.
De naegelatene weduwe van Andreas Teuffelen in sijn leven predicant ende superintendent
tot Els(l)oe, hebben Schepenen ende Raedt begunstiget met dree rijckxdalers eens, soe haer
uuitte Ecclesiastique Camer van de Camener Vreese, sullen gevolcht worden..
175. Idem [11 Martij 1648], fol.50vo.
Opte requeset van Joffer Roderica de Wolff weduwe Schaeps.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen dat supplianten meijer sijne peerden voor
den tijt van veerthijn dagen, sullen gevolcht worden op dat immiddels bij suppliante moege
informatie genomen ende dienvolgende aenwijsinge gedaen worden wij het eijnde dijcks is
toebehoirende, soe suppliante mede in gebrecke verblijft de verschotene penningen tot het
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maecken van t’ selve voor desen aengewendet de Stadt te restitueren bij faulte van dien, sal
suppliante nae verloop vande voorschreven veerthijn dagen de voorschreven peerden
geholden wesen wederom in den Bruinvisch te leveren.
176. Den 13 Martij 1648, fol.51.
Johannes Engberti gewesene conrector tot sijn vertreck naer Vollenhoo begunstiget met thijn
carels gulden, te ontfangen uijtte Camer vande E: Vreese.
177. Idem [13 Martij 1648], fol.51.
Opte requeste van Stientken Gerrits, soe nu een geruijme tijt tot laste van de Stadt in
Sieckenhuijs is onderhouden, versoeckende wederom mette cost in St. Geertruiden Gasthuijs,
daer sij uuitgesloopen is, begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante wederom mette cost in St.
Geertruiden Gasthuijs ende dat voor de laeste mael, daer nu suppliante wederom uuit het
Gasthuijs soude moegen comen wechloopen, soe gedencken haer Achtbaren haer suppliante
met wederom aentenemen ofte de handt aen haer te slaen.
178. Idem [13 Martij 1648], fol.51vo.
Opte requeste van Femmigien Cornelis dochther van de Merckmeister, versoeckende voorde
lestemaele alnoch, alsulcke subsidie van vijffen twintich carels gulden, als sij tot nochtoe
genoeten heeft, tot onderholdinghe van haer zaelige susters olderloose dochtertien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstighen suppliant, voor de lestemaell ende eens
voor mit darthijen carels gulden, om uuijt de Caemer van de geestligheijt van de E: Dirrick
Hendricksen Vreese t’ ontfanghen.
179. Den 18de Martij 1648, fol.51vo.
Hebben Schepenen ende Raedt als cuermomberen geapprobeert ende geratificeertt, seecker
coop van een huijs ende arve binnen dese Stadt Campen, opte Oldestrate bij de Louwen
poorte gelegen soe bij Jan Tijmens Vene ende Jan Windelsen als momberen van de vijff
kinderen van zaelige Berent Windelsen Backer ende Elsien Thimens Veen, aen Werner
Berens hare gewesene plechkint ende Jannichien Andries sijne nu getrouwde huijsvrouwe,
voor twaelff hondert en vijff en twintich goltgulden, vercooft hebben, mets dat daer aen sal
gecortet worden, het geene daer het huijs naer inhoudt van segel ende breven mede beswaert
is, als oock des coopers erffelijcke deel ende portie aen het voorschreven huijs ende arve.
180. Idem [18 Martij 1648], fol.52.
Opte requeste van Arent Gerrits metselaer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant des weecks met een
rijckxdaler waervan suppliant toecomende saterdach als van huijden over acht dagen de eerste
rijckxdaler van deser Stadts Cameners sal hebben te ontfangen, ende dit soe lange te
continueren tot dat suppliant wederom in stadts werck sal tewercke gestelt worden, soe haer
Achtbare verstaen, dat ter gelegentheit tijt sal geschieden.
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181. Den 25 Meert anno 1648, fol.52.
Opte requeste van Berent Janssen linnewever versoeckende, als soo sijn soene Willem
Berentsen genaemt in Hollandt tot nu toe geweest is, ende bij het ebben holtwercken sich
heeft besteedet, ende seer noodich van doen hadde, een eerlick cleetien, als oock wat linnen,
ende dat de momberen van de voorschreven soens goederen, nijet een doeijt daer toe willen
ten vollensten coemen, dat hem suppliant mochte geconsenteert worden, van voorschreven
goederen, een somme van 8 carels gulden, soeven stuijverts.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, accordieren ende consentieren
supplianten, om van sijns suppliants soene Willem Berentsen genaemt beweesene goederen te
moegen lichten, een somme van acht carels gulden, soeven stuijverts.
182. Den 26ste Martij Anno 1648, fol.52vo.
Hebben Schepenen ende Raedt van den heer Hoolboom haer Achtbare mede Raedesvrindt,
voor den schoelmeester tot Brunnepe gehuijrt sijn E: huijs tot Brunnepe aenden Steendijck
gelegen, sints dat sijn E: ande zijde een affdack met eene solder, daeraen sal doen maecken
met een schorsteen daerinne ende sal onder de fluer met deelen belecht worden, op dat het
alsoe een bequame plaetse moege wesen, daer schole sal connen gehouden worden, ende sal
dese huijre duiren den tijt van thijn achter eenvolgende jaren ende sal sijn E: jaerlijckx uuit
deser stadts Ecclesiastique goederen, voor huijre hijrvoor hebben te ontfangen achtentwintich
goltgulden den gulden tot achtentwintich stuivers waervan het eerste jaer huijr op Passchen
Anno 1649 sal verschenen wesen.
183. Den 3 Maij 1648, fol.53.
Opte requeste van Lambert Franssen schoolmeester versoeckende wegen sijns lives
swackheijt ende swaere huijshoudinge, dat sijn ordinaris tractament van 25 goltgulden
jaerlijckx mochte verbetert worden.
Was geapost: Suppliant wort uijt consideratie begunstiget met thijn golt gulden eens, te
ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Vreese.
184. Idem [3 Maij 1648], fol.53.
Opte requeste van Henrick van Harstenhorst int derde jaer alhier burger geweest en
verseuckende vermits sijnen hoogen ouderdoem sijne drie coenen int Broeck te moegen
inbranden.
Was geapost: Suppliant wort om redenen in sijn verseuck gewilwaert.
185. Idem [3 Maij 1648], fol.53vo.
Opte requeste van de Gildemeesters vant Drapeniers gilde, remonstrerende hoe dat sij doer
het vereeren der croenen inde Broeder ende Bovenkercke het capitael van haere gilde hebben
moeten verminderen, en tot betaelinge van dieselve emploijeren, oock ijder gildebroeder
hoofft voor hoofft omtrent drie gulden heefft moeten contribueren, over sulx versoeckende dat
de naestcoemende gildebroeders ten regarde van dien drie off vier gulden mochten
affgevordet en bij dieselve betaelt worden.
Was geapost: Schepen ende Raet het versoeck van supplianten in behoorlijcke consideratie
gelecht, consenteren haer Achtbare, dat dieselve soo van hen voorder, haer Gilde sullen
coemen te winnen, offte totte croenen niet en hebben gecontribueert van dieselve, ten regarde
van dien, van hen voorder extraordinaris sullen moegen affnemen twee goltgulden.
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186. Idem [3 Maij 1648], fol.54.
Opte requeste van Cornelisien Menssen weduwe van zaelige Goosen Jansen geweesene Stadts
Ecclesiastique meijer op de Costermathe aende kolck versoeckende wegen haren desolaten
staet remissie vande noch onbetaelde 90 carels gulden.
Was geapost: Soe wanner suppliante in den tijt van een maent van huijden dato deses aff
sestich carels gulden sal betaelt hebben, soe worden haer de resterende dertich carels gulden
geremitteert.
187. Idem [3 Maij 1648], fol.54.
Opte requeste van Willem Claesen toe Brunnepe, versoeckende restitutie van sijn aeck (off
Caer)schuijte, om voirtaen van Urck, Cuindre, Lemmer ende andere plaetsen ael, bott ende
sulckx te haelen ende alhijr toe Campen te mercke brengen, sonder dat suppliant eenige visch
van hijr elders werdt vervoeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant in sijn versoeck, mets dat
suppliant hem sal hebben te reguleren nae den inholt van sijn requeste, contratie averst doende
gedencken haer Achtbare hem daervoor aen te sien.
188. Idem [3 Maij 1648], fol.54vo.
Alsoe Schepenen ende Raedt voor desen Henrick Westermeijer geaccordeert hebben, een
huijsken te moegen bouwen bij de Broederpoorte tegens de Stadt muijre, ter plaetsen hem
aldair durch de heeren hooftluijden aengewesen, als ist dat haer Achtbare tegenwoirdich
hebben verstaen, dat hij desfals tot een thins des jaers op Paesschen ande Stadt betaelen sal
een goltgulden á 28 stuiver waervan de eerste thins op Paesschen Anno 1649 sal verchenen
wesen.
189. Den 3de Junij Anno 1648, fol.54vo.
Tot versetth van den schade, soe Merrigen Arents dochter van Arent Engberts Backer, durch
den grooten brandt in de heerlijckheit Cuinre nu onlancks is geschiet geleeden heeft, hebben
Schepenen ende Raedt haer uuit het averschott van de Ecclesiastique Camer van de Ed.
Witten begunstiget met dertich carels gulden.
190. Idem [3 Junij 1648], fol.54vo.
Wegent offereren ende dediceen van seeckere oratio, hebben Schepenen ende Raedt
Dr. Vollenhoe soe nu sijne studia alhijr summa laude heeft geabsolveert vereert met vijftich
daler, soe hij uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Camener Vreesen sal hebben te
ontfangen.
191. Den 4de Junij 1648, fol.55.
Op de requeste van Anna Frans weduwe van zaelliger Jan van Uuijttert, versoeckende alsoo
se haer soene om sijn goet verstandt op de Latijnsche schole gebracht en nu eijndelick soe
verre in literes is gecoemen, dat hij gepromoviert is tot de Accademise lessen, ende nijet
machtich is (alsoo om een iaer ofte twee te doene is) de costen daertoe noedich te doene dat
sijn tractament mochte worden vermeerden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, augmentieren suppliantinnes soens tractament voor de
tijdt van twee iaeren van t’achtentich carels gulden op hondert vijff en twintich carels gulden,
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ende sullen de verhoogde penninghen op de termijnen als d’ andere coemen te vervallen.
192. Den 11 Junij 1648, fol.55.
Sijn de gedeputeerde van Bommel tot opbouwinge van haere kercke begunstiget met ses en
dertich carels gulden, te ontrichten uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Vreese.
193. Den 13 Junij Anno 1648, fol.55.
Is geresolveert, dat Willem Jacobs Worst op het averschott vande Ecclesiastique Camer van
den Ed. Witten sal gevalideert werden alsodanige 36 gulden 4 stuiver 2 penningen wesende,
dam, sluijs ende bruggegelt zedert den jare 1638 totten jare 1646, onder andere mede over 37
½ morgen ende dan noch 10 morgen landes de Ecclesiastique Camer deser Stadt
toebehoirende per ijder morgen 15 stuiver 4 penningen uuitgesettet wesende.
194. Idem [13 Junij 1648], fol.55vo.
Opte requeste van Jannegien Wijers huijsvrou van Rutger Berents remonstrerende, hoe dat
haer voornoemde eheman opte leste vervaertijt gantsch ontroert ende gebreckeg is, waer over
hij noch gaen nog staen, sitten noch rusten winnen noch werven can, ende sij voor twe cleine
kinderen ende het derde waer van sij bevrugt, de cost niet en can gewinnen, niet tegenstaende
sij weeckelijckx 24 stuiver uijtten Armen is genietende, versoeckende over sulx eenich
subsidium, oock tot lossen van haere clederen in de lombert staende.
Was geapost: Suppliante wort uijt compassie begunstiget met acht carels gulden eens te
ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer van de E: Vriese.
195. Den 15de Junij Anno 1648, fol.56.
Opte requeste van Aert Aersen meijer op deser Stadts Eijlandt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant in desen stadts Camers de
annis 1645, 46, 47 ende 48 in ijder camer hondert carels gulden.
196. Den 22ste Junij Anno 1648, fol.56.
Opte requeste van Mr. Cornelis Jansen organist, versoeckende alnoch een subsidium op dat
sijn soene Jan Cornelisen noch voor en jaer moege continueren bij een treffelijck organist tot
Rotterdam om alsoe een goet organist tot sijner tijt van dese stadt te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliants soene tot voltreckinge van
sijn kunst om een goet organist te worden voor den tijt van een jaer alnoch met vijftich
goltgulden soe hij uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Vreese sal hebben te ontfangen.
197. Idem [22 Junij 1648], fol.56.
Opte requeste van Jannichien Jans weduwe van zaelige Jan Vleijs, versoeckende alsoe sije
wegen haer onvermoegentheit heeft moten vercoopen haer huijs ende arve toe Brunnepe
gelegen, ende de Ecclesiastique Camer van een renthe van 14 stuiver jaerlijckx daer uuit
gaende, verscheiden jaren ten achteren is, daervan remissie gelijck sije mede versoeckt heeft
dat een Achtbare Raedt gelive te approberen van dat de kerckmeesteren van het H. Geestes
Gasthuijs het verloop van mede 14 stuiver des jaers wegen het voorschreven Gasthuijs op
behaech van haer Achtbare haer suppliante geremitteert heeft, hebbende supplianten op het
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verloop allene betaelt 13 carels gulden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt avoieren voireersten eene bij den kerckmeester Veen
van de saecke in dese requeste aengetoegen is gedaen, remitteerende voirts suppliante
alsodanige verloopene 14 stuivers des jaers tot Paesschen 1648 incluis als deser Stadts
Ecclesiastique Camer uuit suppliantes huijs ende arve toe Brunnepe gelegen, ten achteren is.
198. Idem [22 Junij 1648], fol.56vo.
Is de Camener Brouwerio geordonneert, om wegen het gravwen vande putte ande Rectoers
huijs, aen Jan Claesen te betaelen ende t’ selve op sijn averschott van de Ecclesiastique Camer
in reeckeninge te brengen.
199. Idem [22 Junij 1648], fol.56vo.
Schepenen ende Raedt hebben den Eerweerdigen Synode soe dit jaer hijr gehouden is met een
oxhoeft france wijn vereert, in plaetse van t’ welcke de Ecclesiastique Camener Vreese,
geordonnert is te betaelen veertich carels gulden.
200. Idem [22 Junij 1648], fol.57.
Opte rqueste van Ernst Gerritsen Smit, Hendrick Claessen, Claes Henricksen ende Geese Cost
versoeckende de leedige plaetse tusschen het cleijne poortien ende het bolwerck tegens over
oire respective behuijsinghen te moeghen betimmeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, accordieren ende consentieren supplianten om de
leedighe plaetse boven verhaelt, tegens haer woeninghen over vermoegens de uuijtbaeckinghe
bij de heeren hoeftluijden gedaen tot de meeste ciraet van dese Stadt, te moeghen betimmeren,
ende mit goede woeninghen versien. Mits dat een ijder jaerlix tot een tins aen de Stadt van
Campen sal betaelen dree goltgulden waervan het eerste jaer tins op Paesschen anno 1649
verscheenen sal weesen.
201. Idem [22 Junij 1648], fol.57.
Opte requeste van Geert Hermsen Backer versoeckende dat hem moeghe geaccordiert
worden, om de leedighe plaetse aent’ bolwerck tegens sijn huijssien over te moeghen
betimmeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, consentieren suppliant om de leedighe plaetse hijer
boven verhaelt, tot vercieringhe van dese Stadt, nae uuijtbaeckeninge bij de heeren
hoeftluijden gedaen, te moeghen betimmeren end emit woeninghen versien mits betaelende
jaerlix tot een tins aen de Stadt van Campen vijff goltgulden waervan het eerste iaer tins op
Paesschen anno 1649 verscheenen sal weesen.
202. Idem [22 Junij 1648], fol.57vo.
Opte requeste van Frerick Jacobsen versoeckende om de leedighe plaetse tegens sijn huijs
over, tot verbeeteringhe ende ciraet deser Stadt te moegen betimmeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt concentieren suppliant, om de ledighe plaetse hijer
boven verhaelt tot vercieringhe ende verbeeteringhe deser Stadt naede uuijtbaeckeninhe bij de
heeren hooftluijden gedaen, te moegen betimmeren ende mit woeninghen versien, mits
betaelende jaerlix tot een tins aende Stadt van Campen twee goltgulden, waervan het eerste
jaer tins op Paesschen anno 1649 verscheenen sal weesen.
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In marge:
Den 5 Augusti 1648 hebben Schepenen ende Raedt tot lichtscheppinge van de kelderkeucken, soe achter
dese leedige plaetse, soe hem Frerick Jacobsen geaccordeert is, om te moegen betimmeren, noch toegestaen de wijte van vijer
voet plaetses, ende dat met dese reserve, dat soe wanner dese voorschreven plaetse van vijer voet wederom sal dienen met
eerde ofte anders gevult te worden dat het selve alsoe bij hem suppliant sal gedaen worden.

203. Idem [22 Junij 1648], fol.57vo.
Opte requeste van Henrick Engbertsen versoeckende dat hem suppliant mochte geaccordiert
ende geconsentiert worden, om de leedighe plaetse tegens sijn brouwerie over aent’ bolwerck,
tot ciraet deser, te moegen betimmeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren ende consentieren suppliant, om de
leedighe plaetse tegens sijn huijs ende brouwerie over, tot vercieringhe ende verbeetheringe
deser Stadt, naede uuijtbaeckeninghe bij de heeren hoeftluijden gedaen, te moegen
betimmeren ende mt woeninghen versien, mits betaelende jaerlix tot een tins aende Stadt van
Campen, vijer goltgulden waervan het eerst iaer tins, op Paesschen anno 1649 verscheenen sal
weesen.
204. Den 2 Julij Anno 1648, fol.57vo.
Hebben Schepenen ende Raedt de verbrande Ingeseten van de Heerlijckheit Cuinre tot
verseuk van hare groote geleedene schade begunstiget mit dreehondert carels gulden, soe uuit
het averschott van deser Stadts Camer van de heeren Rijnvisch ende Tengnegel sal betaelt
worden.
205. Den 4de Julij 1648, fol.58.
Opde requeste vande E: Hermen van Breda ende Mr. Daniel Kistemaecker als momberen,
over het onmundighe kijndt van zaeliger Crijn Carsten, versoeckende, dat haer Edele ende
Achtbare gelieven wilden t’ approbieren, alsoodaene geholdene coop, voor soo veele het
onmundighe kijndt moege aengaen, als d’ samptlicke erffgenaemen van Carsten Arentsen, aen
Femmigien Henrix, weduwe van wijlen Carst Arentsen, voor een somme van 500 carels
gulden, hebben vercoft seecker huijssien ende ackertien landts, in Wilsem gelegen, daer in de
gemelte Femmigien Henrix, bij haer zaelige eheman Carst Arentsen was gelijfftuchtiget.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, hebben geapprobiert ende
geratificiert, approbieren ende ratificieren, cracht deses, alsoodaene coop, als de momberen,
neffens d’ samptlicke erffgenaemen van Carst Arentsen, mit Femmichien Henrix van seecker
huijssien ende een ackertien landts, in Wilsem gelegen, hebben ingegaen ende daerinne
gemelte Femmigien Henrix bij haer zaelige eheman Carst Arentsen was gelijfftuchtiget.
206. Den 11de Julij Anno 1648, fol.58vo.
Tot opbouwinge vande vervallene kercke tot Lichtenvoorde in de Graffschap van Zutphen
gelegen, hebben Schepenen ende Raedt vereert twintich goltgulden soe uuitte Ecclesiastique
Camer van den E: Vreese sullen betaelt worden.
207. Idem [11 Julij 1648], fol.58vo.
Voorts hebben haer Achtbaren Hermanno Georgij deser Stadts Alunino (Alumnius) van
seeckere disputatio, de causa virtutis moralis, begunstiget met vijff en twintich carels gulden,
soe hij uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Vreesen, sal hebben te ontfangen.
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208. Den 13 Julij 1648, fol.58vo.
Opte requeste van Gerrijt Arentsen Stadts kaerman, versoeckende alsoo hij bij avonde, moet
gaen de Stadts peerden met haer toebehoor te bestellen, dat verre vander hant is, en de
voorluijden wel dienden tot gerijff van de Stadt naer bij te weesen, dat hij derhalven bij de
weduwe van zaelige Jan Henrix gewesene Stadts meijer, en 30 jaeren burger alhier die sulx
mede begeerde mochte inwoenen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteeren, dat suppliant bij malcanderen sullen
moegen inwoenen.
209. Den 29ste Julij Anno 1648, fol.59.
Opte requeste van Femme Gerrits weduwe van zaelige Willem Tijmens Backer als mede van
hare dochter Greetien Willems weduwe van zaelige Henrick Messemaecker versoeckende in
haren soberen staet, een jaerlijckx penninckien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante ende hare dochter, met twintich
goltgulden eens, uuitte Ecclesiastique Camer van de Camener den E: Vreesen te ontfangen.
210. Idem [29 Julij 1648], fol.59.
Gerhardus Disentius soeckende alhijr france schoelmeester te wesen, is gedimitteert ende tot
een viaticum vereert thijn carels gulden soe hij uuitte Ecclesiastique Camer van den
E: Vreesen sal hebben te ontfangen.
211. Idem [29 Julij 1648], fol.59.
De weduwe van zaelige Hartgert Andrisen is in haer sobeen staet begunstiget met thijn carels
gulden, soe haer sullen gevolcht worden uuit het averschott vande Ecclesiastique Camer van
den Ed. Witten.
212. Den 5de Augusti Anno 1648, fol.59.
Hebben Schepenen ende Raedt de heeren Cameners deser Stadt inder tijt wesende
geordonneert, om aen Hermen Jansen boven koster wegen gedane oncosten, over het te doen
schuiren van de kronen in de Bovenkercke vermoegens reeckeninge te betaelen. 35 (gulden) 9
(stuijver) 0 (pennink), ende vande aengewende moeijte daertoe van hem en sijn huijsvrouwe 4
(gulden) 11 (stuijver) 0 (penninck) is toe samen veertich carels gulden.
213. Idem [5 Augusti 1648], fol.59vo.
Jan Arents Puis turffdrager, is begunstiget mette ledige woeninge opde Calverheckentooren,
ende dat tot revocatie van hare Achtbare.
214. Idem [5 Augusti 1648], fol.59vo.
Opt’ versoeck van Jacob Egbertsen tinnegiter als een medemomber over zaelige Lambert
Alberts soene, versoeckende dewijle sijn medemomber Dirck Sweerts broder getrouwt is aen
zaelige Jurrien van Bevergerens dochter, dat allene over de scheidinge van Jurrien
Bevergerens goederen, mette desselves naegelatene weduwe, wesende deselve de moeder van
suppliants voorschreven pupil, ende des voorschreven moeders aengeerffde goederen van hare
olderen he fidecommis onderworpen, dat hem suppliant Dirck Lamberts hijrinne tot een mede
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momber mochte geadiungeert worden, hijrop hebben Schepenen ende Raedt den suppliant
inde voorschreven saecke tot een medemomber geadiungeert, den voorschreven Dirck
Lamberts. Soe de voorschreven momberschap oock heefft aengenomen.
215. Den 10de Augusti Anno 1648, fol.59vo.
Opte requeste van Toenis Rotgers versoeckende in sijn hoogen olderdoem een penninckien tot
incoop van turff tegens den winter.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot incoop van turff tegens
den winter met thijn carels gulden, soe hij suppliant uuit deser Stadts Camer in tempore sal
hebben te ontfangen.
216. Idem [10 Augusti 1648], fol.60.
Opte requeste van Arent Bruins gewesene Stadts stratemaecker, versoeckende, dat het hem
het leste halve jaer tractement ter somma van vijff goltgulden nu verleden Paesschen
vervallen moege gevolget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met het versochte halve jaer
tractement van vijff goltgulden uuitte Camer van dese Stadt te ontfangen.
217. Idem [10 Augusti 1648], fol.60.
Opte versoeck van Willem Claesen ende Egbert Jansen, versoeckende remissie ofte moderatie
van de boete van 25 olde schilden waer op een ijder van deselve geclaert is, hijr op hebben
Schepenen ende Raedt ten respecte van haren soberen staet, de voorschreven boete voor de
helfte geremitteert, soe deselve als van huijden ende veerthijn dagen geholden sullen wesen te
betaelen, bij mancquement vandien sullen supplianten toe weten ende toe brede gesetth
worden.
218. Idem [10 Augusti 1648], fol.60.
Opt’ versoeck van Elsken Jans hebben Schepenen ende Raedt haer geaccordeert om uuitten
Gerichte te moegen lichten soedanige penningen, als de scholtes van Isselmuijden, wegen het
verdient loen van zaelige Stoffer Herms in den gerichte gedeponeert heeft, ende soe de
voorschreven Elsken Jansen bij utspraecke van de heeren Commissarien tegens des
voorschreven Stoffer Herms erffgenamen toegelecht sijn.
219. Den 19de Augusti Anno 1648, fol.60vo.
Hebben Schepenen ende Raedt Hendrick Janssen soene van zaelige Jan van Uuijtter tot een
viaticum vereert mit vijff en twintich carels gulden, soo hij sal hebben t’ ontfangen, uuijt de
Ecclesiastique Caemer vande E: Dirrick Hendricksen Vreese.
220. Den 30 Augusti Anno 1648, fol.60vo.
Peter Veen apothecker comende vermoegens desselves overgelechte reeckeninge 45 gulden
van geleverde medicamenten voor verscheidene crancken int’ Sieckenhuijs ende elders, alles
zedert den 20ste Januarij 1640 totten 4de Februarij 1648. Is goet gevonden ende den
E: Rijnvisch geordonnert om de voorschreven peningen uuit het averschott van sijn Camer de
anno 1646 aende voorschreven Veen te betaelen.
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221. Den 31 Augusti 1648, fol.60vo.
Op het request vande Gildemeesters vande turffdraegers, versoeckende vermeerderinge van
loon, alwaer sij de turff opten tweeden sonder sijn draegende, oock dat particuliere een schuijt
oft praemtien turffs coopende, van de haere soude gemeeten moeten worden.
Was geapost: Dat supplianten in haer verseuck niet connen worden gewilvaert, maer sullen
haer hebben te reguleren naer d’ ordonantien haer van een Achtbare Raet hier bevoorents
verleent ende gegeven. Ende sullen sich de Gildebroederen in het draegen van turff van
drincken onthouden, ende int draegen niet te smoecken, en dat ijder mael ter contrarie doende,
bijde boete van twee heeren ponden.
222. Den 2de Septembris Anno 1648, fol.61.
Opte requeste van Faes Servasen, versoeckende in plaetse van sijne olde vervallene Bue
aende Stadts muijre buiten de Vrouwen poorte staende, een niuw huijsken te moegen doen
maecken, ende t’ selve te moegen wat utsetten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant, om in plaetse vande olde
Bue, een huijsken te moegen doen timmeren, ten plaetse hijrinne vehaelt, sonder dan noch
aldair te moegen woenen, ende dat vermoegens het overgelechte model, ende sal t’ selve,
gelijcks de vastbanders poorte naede roijnge moegen uuitsetten, waer van des jaers tot een
thins ande Stadt beaelt sal worden twee goltgulden, waer vande eerste thins op Paesschen
anno XVI c vijftich (1650) sal verschenen wesen.
223. Idem [2 Septembris 1648], fol.61vo.
Opte requeste van Arent Henrix en Jan Carsten momberen van de twe onmundige kinderen
van zaelige Jurgen Hermsen van Bevergeern. Matheus en Annegien Herms genaemt bij die
selve Bevergeren int eerste bedde geprocreert, waer bij wirde vertoont, hoe dat sij mede in
haer qualite neffens des voornoemte Jurgen Hermens andere erffgenamen en desselffs wedwe,
over seeckere differenten, soo tusschen partien, soo over inbrengen van goederen, gepretende
verbantenissen als anders, scheenen te sullen onstaen, op goetvinden en approbatie van een
Achtbare Raet, hadden getransigeert ende geaccordeert op huijden dato deses bij partien
opgericht, onderteijckent, ende den requeste bijgeveucht. Oock dat sij het huijs waer in
Bevergeern overleeden, ten mesten proffijte haeren pleeckinderen mede mochten nevende
anders te vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raet ratificeeren het accoort bij partien op huijden den 2de
7bris (Septembris) beraemt ende beteijckent, ende worden de momberen mede geauthoriseert,
het huijs ten meesten profijte neves de weduwe ende andere erffgenamen te moegen
vercoopen.
224. Den 7 Septembris Anno1648, fol.62.
Opte requeste van Claes Hansen, deser Stadts meijer vant’ erve Engmer, versoeckende,
dewijle een groote parthije van sijn landt met water dagelijckx comt te betrecken, t’ selve te
moegen bedijcken, mets dat sijne huijrjaren mochten worden geprolongeert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verlengen des suppliants loopende huijrjaren met noch
thijn jaren, mets dat hij het landt, soo hem bij de Cameners is aengewesen in een bequaem
kaadijckien sal hebben te brengen, end eeen waeter muelken daer op sal doen maecken ende
sal suppliant nae expiratie van de voorschreven huijrjaren, met een bequaem kaadijckien het
voorschreven landt als dan hebben over te leveren, ende sal suppliant het meulken hem als
dan bijt’ verlaten vant’ erve tot kennisse van onparthijdige mannen affgegolden worden ende
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sal suppliant nae expiratie van de vijff loopende huijrjaren in plaetse van 675 carels gulden
soe hijr nu jaerlijckx tepachte geeft hebben te betaelen des jaers voeven hondert carels gulden
ende dat voorts alles naede olde voorwaerden en voorschreven heeft de meijer Claes Hansen
alsoe aengenomen nae te comen.
225. Den 10 Septembris 1648, fol.62vo.
Is Henrick van Waerendurp tot Swolle woenachtich, en hebbende eene simpele soene alhier
geboeren, waer voor hij het gasthuijs versochte, om consideratien voor dese tijt begunstiget
met thijn carels gulden, te ontrichten uijtte Ecclesiastique Caemer van de E: Vreese.
226. Den 12 Septembris 1648, fol.63.
Sijn Jan Carsten ende Arent Janssen booden, elck begunstiget met een rock, ijder van omtrent
25 gulden, welck haer doerde heeren Cameners in tempore sullen doen gemaeckt worden.
227. Den 14de Septembris Anno 1648, fol.63.
Opte requeste vande opsienders der kercke van Mastebroeck; versoeckende een subsidium
totte gedane oncosten tot herbouwinge van het vervallene fundament van de kercke van
Mastebroeck.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten totte oncosten, soe
aengewendet sijn ter herbouwinge van het fondament van de Mastebroecker kercke, den
somme van hondert en vijftich carels gulden, Soe supplianten uuit het averschott vande
Camer van den E: Rijnvisch sullen hebben te ontfangen.
228. Idem [14 Septembris 1648], fol.63.
Opte requeste van Peter Jansen hoendeslager van de Buitenkercke, versoeckende vermits het
overlijden van Jan Schram, vermeerderinge van sijn tractement ende met een woeninge
begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant mette woeninge van zaelige
Jan Schram, soe hij op comende Paesschen sal hebben aen te tasten, ende sal suppliant totte
voorschreven tijt, voor sijn huijshuijre uuitte Ecclesiastique camer hebben te geniten thijn
carels gulden, welcke suppliant uuit het averschott van de E: Vreesen, sullen betaelt worden,
soe bij aenveerdinge van de voorschreven woeninge sullen comen te cesseren.
229. Idem [14 Septembris 1648], fol.63vo.
Opt versoeck van de weduwe van zaelige Jan Schram, hebben Schepenen ende Raedt deselve
wegen het holt ende turff ten dienste vande Stadt aff te haelen ende de straten schoen te
houden ter plaetsen voor desen hare geordonneert, haer des weecks met twee carels gulden
thijn stuiver ende sal tot toecomende Paesschen in hare woeninge gecontinueert worden, ende
deselve als dan hebben te verlaten.
230. Idem [14 Septembris 1648], fol.63vo.
Opte requeste van de Hooffthen vanden Haegen, (Brunnepe) ende Soevelingen, claegende
over de geringicheijt van haere ordres jaeren pensie ten regarde van haere groote moeijten soo
sij daechlijcks sijn hebbende.
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Was geapost: Schepenen ende Raet augmenteeren supplianten haer jaeren tractament acht
goltgulden tot thijn goltgulden
231. Idem [14 Septembris 1648], fol.64.
Opte requeste van Vroevrouwen deser Stadt versoeckende ten respecte van den duijren tijt,
ende haer veelvoudige moeijten soo sij daechlijcks aen onvermeugende persoonen om niet,
moeten aenwenden, dat haer jaerlijcks tractament gunstlijck mochte vermeerdert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raet augmenteeren supplianten haer jaerlijcks tractament van
vijff en twintich goltgulden tot dertich goltgulden, waer van d’ eerste verbeeteringe sal
genooten worden op aenstaende Michaelis.
232. Idem [14 Septembris 1648], fol.64.
Opte requeste van Jan Minicus claegende dat hem verpacht is seecker landt genaemt de
Voerhoeve in de slaegen geleegen met dijck, maer dat hem in de twe eerste jaeren, ten
respecte van seecker sweefende questie, geene dijck om te maecken heefft connen
aengeweesen worden, waeroven nu de Dijckgreve Steenbergen van hem, als hebbende
deselve gemaeckt omtrent de veertich gulden is eijsschende, en bij wanbetaelinge met parate
exercitie gedenckt voort te vaeren, daertoe hij suppliant vermeint sijn E: ongerechtiget te
wesen, alsoo hij sijne dijck aengeweesende van daer aenvolgende jaeren schou vrij heefft
gemaeckt.
Was geapost: Schepenen ende Raet ordonneeren den suppliant, den Dijckgreve Steenbergen
ten vollen te betaelen, ende sal aen sijne lest verloopene pacht aende Cameners corten
twintich carels gulden.
233. Den 26 7bris (Septembris) 1648, fol.64vo.
Is de weduwe van zaelige Dno. Wilhelmo Praetorio, in leven predicant tot Slachter Stadt,
opten predickstoel met een Bardisaen door stoeten begunstiget met vijff carels gulden en dat
uijtte Ecclesiastique Camer van de E: Vreese.
234. Den 30ste Sep(tembris) 1648, fol.64vo.
Opte requeste van Hillichien Wolters, versoeckende in haren soberen staet, een jaerlijckx
penninckien tot haer onderholdinge.
Was geapost: Suppliante wordt eens begunstiget met thijn goltgulden, soe suppliante uuitte
Ecclesiastique Camer van den E: Vreesen sal hebben te ontfangen.
235. Den 7de Octob(ris) Anno 1648, fol.65.
Opte requeste van Andries Beijer, versoeckende dewijle hij nae den Pals van meeninge is met
vrouwe ende kinderen te vertrecken, daertoe met een reijse peninck begunstiget te worden
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijff en twintich
goltgulden eens tot een reijse penninck, waervan de gerechte helfte uuitte Ecclesiastique
Camer van den E: Vreesen sal betaelt worden, ende de wederhelfte sal suppliant hebben te
ontfangen uuitte Armen Camer.
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236. Den 14de Octob(ris) 1648, fol.65.
Opte requeste van Willem Gerrits watermulder op de cleine mule opt’ Haetlandt,
versoeckende een penninckien tot betaelinge van het meesterloen, alsoo hij voor desen durch
de mule seer is beschaediget geweest.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijff en twintich
goltgulden eens, soe suppliant uuitte het averschott van deser Stadts Camer van den
E: Rijnvisch ende Tengnegel sal hebben te ontfangen.
237. Idem [14 Octobris 1648], fol.65vo.
Opte requeste van Berent Backer ende Berent Jansen momberen van Rutger Dircks
naegelatene soen vande laest gewesene huijsvrouwe van zaelige Jan Styman, nu mede
wesende overleeden, versoeckende tot reddinge van de boedel geauthoriseert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen hijrinne verhaelt, neffens
Albert Bolt gerichtsdienaer den boedel hijrinne verhaelt sub beneficio inventarij te moegen
aenveerden.
238. Den 17de Octobris Anno 1648, fol.65vo.
Opte requeste van Hermken Baecks, versoeckende in haer soberen staet een jaerlijckx
tractement uuit deser Stadts Ecclesiastique goederen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met twee pondt groot eens, soe
suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Vreese sal hebben te ontfangen.
239. Idem [17 Octobris 1648], fol.66.
Opte requeste van Andries Twent geswoorne maeckelaer deser Stadt, versoeckende een
schriftelijcke acte, om van ijder last saets een schillinck te moegen voerderen ende ontfangen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren den suppliant om van ijder last saets, die
vercooft sal worden te moegen ontfangen een schellinck ende sal voorts hem suppliant hebben
te reguleren nae sijnen gepraesteerden eedt ende sijnen dienst wel ende naebehoiren hebben
waer te nemen, ende wordt hijr beneffens Goijcken Arents ende alle anderen geinterdiceert
ende verboeden, om den suppliant in sijnen dienst niet intevallen ofte haer met des suppliants
dienst te bemoeijen.
240. Idem [17 Octobris 1648], fol.66.
Opte requeste van Gerrit Eckelboem, versoeckende consent om een pannen werck te laten
maecken op de Welle achter het Bolwerck, tusschen de Boe van Willem Jansen
scheepstimmerman ende de Louwenpoorte gelegen ende voornoemde Bolwerck ofte rondiel.
Was geapost: Hijr op can om verscheidene redenen haer Achtbare daertoe moverende, niet
gedisponeert worden.
241. Idem [17 Octobris 1648], fol.66vo.
Hebben Schepenen ende Raedt de heer Moeses Michaelis praesbiter tot Gersenica, tot sijn
verteeringhe, met twee pont groot vereert, om uuijt de Ecclesiastique Caemer van de E:
Dirrick Hendricksen Vreese t’ ontfangen.
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242. Den 21ste Octob(ris) Anno 1648, fol.66vo.?
Hebben Schepenen ende Raedt uuit consideratien begunstiget met twee rijcqdalers, soe hem
uuit deser Stadts Camer in tempore sullen betaelt worden.
243. Idem [21 Octobris 1648], fol.66vo.
Opte requeste van Willem Claesen, versoeckende een penninck tot sijne huijshuijre.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant eens met vijff en twintich
carels gulden tot sijne loopene huijshuijre, soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van den
E: Vreesen sal hebben te ontfangen.
244. Idem [21 Octobris 1648], fol.66vo.
Opte requeste van Hermen Otsen, versoeckende tot onderholt van sijn oude moeder met een
penninckien begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot onderholt van sijn
moeder met vijff en twintich goltgulden eens, uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Vreesen
te ontfangen.
245. Idem [21 Octobris 1648], fol.67.
Opt’ versoeck van Henrick Dircks Koppien, hebben Schepenen ende Raedt geaccordeert, en
wegen sijn resteerende huijshuijre van 25 gulden van Jan Willems ende cost penningen aen
desselver kinderen ten overstaen van Jurrien Peters te moegen vercoopen, een mantel met een
olt bontjack soe als panden daer voor, nu een geruijme tijt onder hem berustende sijn geweest.
246. Idem [21 Octobris 1648], fol.67.
Opte requeste van de naegelatene weduwe van den zaelige Rentmeester Dirck Engberts
Bisschop, versoeckende tot voltreckinge van hare soens studia, des jaers met een penninck
geassisteert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantes soen tot sijne studia voor den
tijt van dree jaren met vijftich goltgulden des jaers, in twee termijnen des jaers te ontfangen,
uuit deser Stadts Ecclesiastique Camer als op Paesschen ende Michaelis, waervan het eerste
termijn toecomende Paesschen sal verschenen wesen.
247. Idem [21 Octobris 1648], fol.67vo.
Opde requeste van Hubert Fransen poortsluijter.
Was geapost: Schepenen ende Raedt in consideratie hebbende genomen de inpotentie ende
onbequaemheit van den suppliant om sijn dienst langer niet te conne waernemen accorderen
dat desselves soen bij provisie den dienst vant’ poortsluterschap voor suppliants sijnen vader
sal hebben waer te nemen.
248. Den 24ste Octobris Anno 1648, fol.67vo.
Opte requeste van Aelt Jansen ende Jacob Willemsen Gildemeesteren vant’ Backers Gilde
ende uuitte name vant’ selve, versoeckende consent om hare boeckweijte te moegen doen
maelen, op de muelens daer het hartsaet gemaelen wordt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren de Backeren ende andere burgeren deser
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Stadt hare boeckweijte te moegen laten malen, op sodanige mulens, binnen desen Stadt
Campens vrijheit staende, als sije werden goetvinden, doch sullen de Brouwers neffens haer
molt ende garste haer boeckweijte alnoch geholden wesen te doen maelen op de mulenens
buiten de Cellebroder poorte staende.
249. Den 4de Novembris Anno 1648, fol.68.
Opte requeste vande samptelijcke Rodendagers deser Stadt versoeckende bij dese costelijcke
dieretijt, ende overmits voor het gerichte voor haer niet te doene valt, vermeerderinge van
haer tractement.
Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren supplianten haer jaerlijckse tractement
van hondert en vijfftich carels gulden tot hondert en vijff en soeventich carels gulden,
waervan het eerste verbeterde halff jaer tractement toecomende Paesschen sal verschenen
wesen.
250. Den 10de Novemb(ris) 1648, fol.68.
Opte requeste vande Gildemeesteren vant’Gilde vande Groffsmeeden deser Stadt
remonstrerende hoe dat van olts het proeffstuck vant’ voorschreven Gilde is geweest een putt
ratt, het welcke alsoe het tegenwoirdich niet int’ gebruicken is, maer doorgaens nu pompen
gebruickt worden, versoeckende dat de proeffstucken van het voorschreven Gilde voirtaen
moegen wesen een ploegiser met een voerhamer ende een vijffduijms gatt daer door, onder
dree hamers naegels connen gemaeckt worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den supplianten dat de proeffstucken vant’
voorschreven groeffsmedengilde voort’aen wesen sullen, een ploech iser met een voerhamer
ende een vijffduijms gatt, daer door onder dree hamers naegels connen gemaeckt worden.
251. Den 16de Novembris Anno 1648, fol.68vo.
Hebben Schepenen ende Raedt uuit goede consideratien Dr. Jacob Moock eens begunstiget
met vijftich carels gulden, soe hij uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Joan Gansneb gnt.
Tengnegel sal hebben te ontfangen.
252. Den 23ste Novembris Anno 1648, fol.68vo.
Opte requeste van Isaec Thomasen in den Hagen woenende, versoeckende totte genesinge van
het quaedt seer van sijnes kindes heeft, een penninckien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot genesinge van sijn kindt
met thijn carels gulden eens, soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van den Ed. Joan
Gansneb gnt’ Tengnegel sal hebben te ontfangen.
253. Idem [23 Novembris 1648], fol.69.
Wegen het proven van twaelff stucken geschutts voor de Stadt hebben haer Achtbare Sijmen
Jansen constapel begunstiget met twaelff carels gulden eens, soe hij uuit deser Stadts Camers
de annis 1647 ende 1648 sal hebben te ontfangen te weeten uuit ijder van de voorschreven
camers ses carels gulden.
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254. Den 25ste Novembris Anno 1648, fol.69.
Opte requeste van de momberen van zaelige Gerrit Speculiers onmundige kinderen ende
desselves weduwe, versoeckende alsoe het de noot vereijschet te moegen vercoopen haer
huijs ende arve in de Gronestrate gelegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen hijrinne verhaelt om neffens
de naegelatene weduwe van Gerrit Speculier het voorschreven huijs ende arve, opentlijck
aende meest biedende te moegen vercoopen, ende de penningen daer van procederende voor
den kinderen quota wel ende naebehoiren wederom aen te leggen.
255. Den 26ste Novemb(ris) Anno 1648, fol.69vo.
Opte requeste van Christiaen Engberts ende Gerrit Jans Wachter, momberen van het
naergelaten onmondige kindt van zaelige Jan Schrams soon, als oock Berent Dircks ende
Berent Jansen momberen vant’ minderiarige kindt van Marrichien Jans, gewesene huijsvrouw
van Jan Schram, versoeckende dewijle de creditoren hare schulden hebben ingebracht
geauthoriseert te moegen werden, om tot reddinge van den boedel, de goederen te moegen
vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de voorschreven momberen om de
goederen, nae behoirlijcke inventarisatie, ten meesten prijse tot voldoeninge van de creditoren
te moegen vercoopen, ende de schulden daer van te betaelen, doende daernae voor de
respective heeren Hooftluijden van haer ontfanck ende utgave behoirlijcke reeckeninge,
bewijs ende reliqua.
256. Den 28 Novembris 1648, fol.70.
Hebben Schepenen ende Raedt Jan Claessen Sleeper (alias Coegat) in sijnen soberen staet
ende lieves swackheijt, bij provisie tot dat inde vergevinge proeven der gasthuijsen sal
worden getreeden, des weecks tot sijne onderhout geaccordeert eene daelder, welcks uijtte
Geestelijcke Camer van de E: Johan Gansneb gnt. Tengnaegel van tijt tot tijt sall worden
ontrichet.
257. Idem [28 Novembris 1648], fol.70.
Opte requeste van Hermtien Baecks, versoeckende dewijle haer eheman in dienst vande
Landtgravinne van Hessen is comen te overlijden ende ontblotet van middelen alhijr is
aengecomen, een jaerlijckx penninckien, tot haer onderholt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met twee pondt groot eens, soe
sije uuitte Ecclesiastique camer van den Ed. Joan Gansneb gnt. Tengnegel sal hebben te
ontfangen.
258. Idem [28 Novembris 1648], fol.70.
Voorts hebben Schepen ende Raet Theodere Kempe eens uijt sonderlinge gratie vereert acht
daelers die hem uijtte Ecclesiastique Camer van de E: Tengnaegel sullen worden ontrichtet
naerder verstaen dat dese acht daelers uijtte tegenwoordige Stadts Camer sullen ontrichtet
worden.
259. Den 30ste Novembris Anno 1648, fol.70vo.
Opte requeste van Luttgertien Toenis naegelatene weduwe van zaelige Christiaen Borcherts,
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versoeckende in dese benaude tijt een penninckien om wat brandt ende andere nootdruften,
voor haer ende hare dree cleine kinderen te coopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met vijfthijn goltgulden ens,
soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Joan Gansneb gnt. Tengnegel sal heben
te ontfangen.
260. Den 2de Decemb(ris) 1648, fol.70vo.
Opte requeste van Everwinus á Benthem der beijden Rechten doctor, versoeckende te moegen
geadmitteert worden, om alhijr te practiseren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant in sijn versoeck, om alhijr te
moegen practiseren ende als advocatus causae goede luijden te moegen dienen in hare
saecken.
261. Idem [2 Decembris 1648], fol.70vo.
De kerckmeester Louwe Jansen is geordonnert, om aen Rutger Jansen te betaelen de somme
van vijer en veertich carels gulden, 2 stuiver, 4 penningen als hem van geleverde
…..?duickers ende anders ande Buitenkercke heden den 27 Aprilis 1643 tot den 7 Octobris
1645 coompeterende sijn.
262. Den 9 Decemb(ris) 1648, fol.71.
Opte requeste van Henrickien Hartgerts dolerende, ten regarde van haerer oude moeder, inde
uijterste armoede te wesen geraeckt, en oversulx een subsidium versoeckende.
Was geapost: Suppliante wort uijt commiseratie begunstiget met twintich golt gulden te
ontrichten uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Tengnaegel.
263. Idem [9 Decembris1648], fol.71.
Opte requeste van Willem Goijkens ende desselves huijsvrouwe, versoeckende in haren
soberen staet, een jaerlickse subsidie, uuit deser Stadts Ecclesiastique camer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten met thijn goltgulden eens, soe
uuitte Camer der Ecclesiastique goederen van den Ed. Joan Gansneb gnt. Tengnegel, sal
betaelt worden.
264. Idem [9 Decembris1648], fol.71vo.
Opte requeste van Evert Henrix Meijboom, versoeckende met het Soevelinger Veer manschap
begunstiget te moegen worden.
Was geapost: Schepen ende Raet begunstigen suppliant met het openstaende Soevelinger
Veermanschap in plaetse van Jan Buijtendijck.
265. Idem [9 Decembris1648], fol.71vo.
Jan Cornelissen Hoetien versoeckende met het vacante Soevelinger Veermanschap
gebeneficert te worden.
Was op des selffs regt geapostilleert.
Suppliant wort in sijnen sooberen staet uijt het
overschot van des E: Evert Rijnvisch Stadts Camer begunstiget met thijn golt gulden.
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266. Idem [9 Decembris1648], fol.71vo.
Opte requeste van Anneken van der Straeten, versoeckende, alsoo sij het kijndt van Jan
Petersen, de tijdt van soeven weecken heeft verpleecht, daer voor eetwes mochte worden
toegelecht.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante voorde onderholdinge van Jan
Petersen kijndt bij haer inde tijdt van soeven weecken in cost ende onderholdinghe verpleecht,
mit thijen goltgulden eens, dese uijt de Caemer vande geestlickheijt, van de
E: Caemener Johan Gansneb gnt. Tengenaegel sal hebben t’ ontfanghen.
267. Den 14de Decembris Anno 1648, fol.72.
Opte requeste van Jan Jansen metselaer, versoeckende met deser Stadts woeninge niet verre
van Burgemeester Jan Louwens Poorte begunstiget te worden.
Was geapost: Schepnen ende Raedt b egunstigen den suppliant mette woeninge hijt vooren
verhaelt, ende sulckx bij provisie ende tot revocatie van haer Achtbare.
268. Den 16 dito [Decembris 1648], fol.72.
Aen verbrande van Hessen uijt commiseratie begunstiget met sesthijn carels gulden, uijtte
camener vande E: Tengnaegel des Eccleastique Camer vande selve sal hebben te betaelen.
269. Den 23ste Decemb(ris) 1648, fol.72.
Opte requeste van Susanna Jans versoeckende in haer soberen staet eenich subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met acht goltgulden eens, soe
suppliante uuitte Ecclesiastique Camer vande Ed. Joan Tengnagel sal hebben te ontfangen.
270. Idem [23 Decembris 1648], fol.72vo.
Opte requeste van Greete Lubberts weduwe van zaelige Jan Monie, versoeckende vermits
haer out ende blintheijt in haeren soberen staet met een pennincken gesubsidieert te moegen
worden.
Was geapost: Suppliante wort in haeren sooberen staet begunstiget met thijn golt gulden, te
ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Tengnaegel.
271. Idem [23 Decembris 1648], fol.72vo.
Opte requeste van de nieu gecooren terra meester, versoeckende totte bedieninge van haer
officier, dat den regiments Camer, haer daer toe vergunnet, affgedeijlt mochte worden, om
haeren dienst des te bequaemer uijtte connen voeren.
Was geapost: Schepen ende Raet vaerstaen dat de Terra meisters bij provisie een aenvangh
van haere bedieninge sullen nemen int zegel huijs.
272. Den 4de Januarij Anno 1649, fol.73.
Opte requeste van Burgemeester Henrick Voirne als Bestevader ende Joncker Joan van
Hoeckelum als vader van Juffer Bartha Geertruit van Hoeckelum, versoeckende consent om te
moegen vercoopen des voorschreven kindes ophuijs, staende op de Oldestrate, te moegen
vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de voorschreven bestevader ende vader
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om ten meesten profijte van het voorscheven kindt het huijs hijr voiren gementioneert te
moegen vercoopen ende de penningen daer van procederende ten profijte van het
voorschreven kindt wederom te emploiren ende aen te leggen.
273. Idem [4 Januarij 1649], fol.73.
Opte requeste van die inden Hagen opten Oort ende Brunnepe, versoeckende dat de
Hagenpoorte geduirende de avonts predicatien ende insonderheit des Soendages moegen
opengelaten worden om alsoe haren Godtsdienst te connen verrichten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen tot accommodatie van supplianten dat de
Hagenpoorte des Soendages tot halff soevene des avonts sal moegen bliven openstaen.
274. Den 15 Januarij Anno 1649, fol.73vo.
Opte requeste van Goertien Jacobs naegelatene dochter van zaelige Jacob Stuve (Stuijven),
versoeckende in haren soberen staet een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
sije uuitte Ecclesiastique Camer vanden Ed. Joan Gansneb gnt. Tengnagel sal hebben te
ontfangen.
275. Idem [15 Januarij 1649], fol.73vo.
Opte requeste van Jan Vreese ende Hermen Jansen Pannebacker als momberen over zaelige
Albert Jansen Pannebackers onmundige kinderen versoeckende om neffens de weduwe van
obgemelte Albert Jansen Pannebacker te moegen vercoopen haer respective huijs ende arve
inde Nijstrate gelegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen hijrinne verhaelt om neffens
hare plechkinderen moeder dat voorschreven huijs ende arve opentlijcken aende meest
biedende te moegen vercoopen ende der kinderen penningen daer van procederende ten
meesten profijte van hare voorschreven pleechkinderen wederom te emploiren.
276. Den 27ste Januarij Anno 1649, fol.74.
Opte requeste van Albert Jansen versoeckende voor hem ende sijn huijsvrouwe de proeve in
eene van deser Stadts Gasthuijsen.
Was geapost: Can op suppliants versoeck niet gedisponeert worden, maer wordt met het
anleggerschap van Jan Reiners begunstiget ende dat op de profijten daer toe staende.
Voirts hebben Schepenen ende Raedt in regardt vande groote armode van Albert Jansen
voorschreven den selven eens begunstiget met thijn goltgulden, soe hij uuitte Ecclesiastique
Camer van den Ed. Joan Gansneb gnt. Tengnegel sal hebben te ontfangen.
277. Den 30ste Januarij 1649, fol.74.
Opte requeste van Claes Janssen schoelmeester versoeckende, dat hij van Godt de Heere
begaefft weesende met veele kinderkens en dat sijne schoele doer den benauden tijt seer is
affnemende met een weijnich meerdere jaerelijckx tractament mochte begunstiget werden.
Was geapost: Suppliant wort sijn tractament van 70 gulden geaugmenteert tot hondert
gulden, waer van d’ eerste verbeeteringe op Paesschen aenstaende vervallen sal wesen.
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278. Idem [30 Januarij 1649], fol.74vo.
Opte requeste vande vrinden van Berent Bruinssen en Anneken Jans beijde overleeden, en
naergelaeten hebbende, drie jonge kinderen, oversulx als burgers kinderen in het Weesenhuijs
genoemen te moegen worden.
Was geapost: Wort goet gevonden datte twe jongste kinderen int Weeshuijs sullen werden
aengenoemen.
279. Idem [30 Januarij 1649], fol.74vo.
Opte requeste van Wijger Janssen Boom olt 80 jaeren, versoeckende met het Geertruijden
gasthuijs begunstiget te moegen werden.
Was geapost: Suppliant wort begunstiget met thijn golt gulden te ontfangen uijtte
Ecclesiastique Camer vande E: Tengnaegel.
280. Den 3de Februarij Anno 1649, fol.75.
Opte requeste van Egbert Henrix meijer toe Oosterholt opt arve soe zaelige Derck Galen int’
gebruick heeft, verseuckende in regardt vande misbruck van twee jaren wegen een acker
landes toe oisterholt geleegen, eenige remissie van sijn pacht.
Was geapost: In het regardt van het misbruck van den acker hijrinne verhaelt, hebben
Schepen en Raet suppliant eens geremitteert ses carels gulden, soe vor de helfte opt’ averschot
vande Ecclesiastique Camer vanden Ed. Witten ende de wederhelfte inde Camer van
E: Vreese, hem suppliant sullen gevalideert worden.
281. Idem [3 Februarij 1649], fol.75.
Opte requeste van Jan Dominicus Olislager, versoeckende consent om de sloot streckende bij
langes den Steendijck ende sijn landt buiten de Venepoorte achter sijn huijs en hoff, genaempt
den Emaus gelegen, te moegen dempen ende naede roijnge van suppliants muijre sijn landt
aldair met een stackettinge affvredigen.
Was geapost: Nae genomene oculare inspectie hebben Schepenen ende Raedt suppliant
geconsenteert om de sloot hijrinne verhaelt te moegen dempen, ende naede roeijnge van
suppliants muijre, ende soe bij langes sijn landt, met een stackettinge t’ selve afftevredigen.
282. Idem [3 Februarij 1649], fol.75vo.
Opte requeste van Anthonius de Laa ende Saertien Henricks eheluijden, versoeckende dewijle
hij suppliant Anthonius de Laa hem tot nochtoe uuit dese Stadt ende derselven vrijheit heeft
onthouden ende U Ed. decret gehoorsaempt consent om wederom binnen dese Stadt te
moegen comen.
Was geapost: Opt’ ootmoedich versoeck van supplianten hebben Schepenen ende Raedt den
suppliant Anthonius de Laar geconsenteert, om wederom binnen dese verdere tekst
ontbreekt. (Stadt te comen).
283. Den 8ste Feb(ruarij) 1649, fol.75vo.
Opt’ versoeck van de vrinden van zaelige Wijcher Willems ende desselves huijsvrouwe
Aeltien Assies beijde inden Heere wesende overleeden, naelatende negen kinderen, hebben
Schepeen ende Raedt dewijle de olderen sijn geweest burgeren deser Stadt, twee vande
ionckste kinderen begunstiget met het Weeshuijs, mets daermede inbrengende, alsodanige
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goederen als deselve van hare olderen aengesturven sijn.
284. Idem [8 Februarij 1649], fol.76.
Opte requeste van Fitken Everts naegelatene weduwe van zaelige Engbert Martens
roodendrager, versoeckende in haren soberen staet een jaerlijckse subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van
den Ed. Joan Tengnegel met vijfthijn goltgulden eens.
285. Idem [8 Februarij 1649], fol.76.
Opt’ versoeck van Dirck Gerrits, versoeckende durch overlijden van Henrick Egberts met het
vacerende Stadts dragerschap, begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met het vacerende Stadts
dragerschap, ende dat op de profijten daer toe staende.
286. Den 10de Februarij Anno 1649, fol.76vo.
Opte requeste van Mr. Jan Hermans Chirurgijn ende desselves huijsvrouwe.
Was geapost: Soe wanner supplianten van hijr weder comen te trecken, soe begunstigen
Schepenen ende Raedt suplianten tot haer vertreck met thijn carels gulden eens, soe haer
uuitte Ecclesiastique vanden Ed. Joan Tengnegel sullen betaelt worden.
287. Den 13de Februarij Anno 1649, fol.76vo.
Opt’ versoeck van de Gilde meesteren ende Ouderluijden vant’ Cleermaeckers Gilde, hebben
Schepenen ende Raedt geordonnert ende ordonneren vermits desen dat van henvoerder geene
meesters vant’ voorschreven gilde hare knechten bij de burgeren ende inwoenderen alhijr, om
eenich nijwerck te maecken ofte oltwerck te verstellen, sullen moegen laten gaen wercken off
deselve meesters sullen eerst de Gilde meesteren aengesecht hebben, bij wat burgeren ende
inwoenenden ende op wat tijt hare knechten daer gaen arbeijden, ende dat als bij de boete van
vijff carels gulden tot profijt vant’ Gilde bij contraventoers te verboeten.
288. Den 17de Februarij Anno 1649, fol.77.
Opt’ versoeck van Henrick Gerrits Spirlinck kerckmeester van St. Geertruiden Gasthuijs,
versoeckende bij dese gelegentheit vande benauwde tijt een last turffs voor het voorschreven
Gasthuijs van de Stadtsturff, hebben Schepenen ende Raedt, het voorschreven Gasthuijs een
last turffs geaccordeert ende toegestaen hebben, waer van de weerdije het voorschreven
Gasthuijs aen hare renthen haer vande Stadt competerende, sal moegen gecortet worden.
289. Idem [17 Februarij 1649], fol.77.
Op het request van Peter Bron van Wagenem in Duijslant een geruijmen tijt vermits den
oorloch hem alhier veronthouden, om nu vermits de vreede gemeint weder possessie van sijne
verlaetene goederen te nemen, en hem met sijne familie derwaerts te begeeven. Waer toe hij
wel een pennixen tot sijne reijse van doen hadde.
Was geapost: Wort begunstiget met theijn golt gulden te ontrichten uijtte Camer vande
E: Eeckholt ende Meijer.
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290. Idem [17 Februarij 1649], fol.77.
Opte requeste van Thijs Janssen scheepstimmerman versoeckende seeckere leedige plaetse
opten Burgel, tusschen de Holttuijn van de E: Bmr. Meijer, ende Francke Goerts om aldaer
een timmerwerff tot gerieff van eenen ijgelijck te moegen approprieeren.
Was geapost: Suppliant wort begunstiget mette versochte plaetse, om aldaer een timmerwerf
te moegen maecken ende approprieeren.
291. Idem [17 Februarij 1649], fol.77vo.
Opte requeste van Herman Carsten boeckdrucker claegende dat hij bij dese gelegentheijt van
tijt weijnich conde verdieen, ende dat sijn vrou een accident hadde aen haere borsten daer toe
nootwendige costen werden aengewent, waertoe hij geen raet an wiste, over sulx een
penninxsien daertoe versoeckende.
Was geapost: Suppliant wort begunstiget met thijn carels gulden te ontfangen uijtte
Ecclesiastique Camer vande E: Tengnaegel.
292. Den 22ste Februarij 1649, fol.78.
Opte requeste van Femme Gerrijts weduwe van zaelige Willem Backer versoeckende vermits
haere out ende blintheijt met een jaerlijcks penninxken begunstiget te moegen worden.
Was geapost: Suppliante wort in haeren sooberen staet uijt commiseratie begunstiget met
thijn golt gulden te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Tengnaegel.
293. Idem [22 Februarij 1649], fol.78.
Opte requeste van Roeloff Peters versoeckende vermits sijnen hoogen ouderdoem met eene
van deses Stadts gasthuijsen begunstiget te moegen worden.
Was geapost: Suppliant wort in sijnen hoogen ouderdoom ende sooberen staet begunstiget
met thijn carels gulden te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Tengnaegel.
294. Den 24ste Februarij 1649, fol.78vo.
Opte requeste van Wijger Assies en Aelt Jansen Backer momberen over wijlen Wijger
Willems naergelaeten kinderen nevens de Weesmeesteren ende Jan Wijgerts versoeckende
authorisatie totte vercoopinge van des voornoemte Wijger Willems huijs inde Groene straete
geleegen.
Was geapost: Schepen ende Raet consenteeren supplianten dat sij het huijs in desen
gementioneert ten overstaen vande Weesmeesteren sullen moegen vercoopen, mits dat de
penningen ten meesten proffijte der kinderen weder belecht worden.
295. Eodem die [24 Februarij 1649], fol.78vo.
Opte requeste van Rotger Engbertsen ende Rijck Willemsen cum suis, als vrinden ende
verwanten vande weduwe ende kijnderen van zaelige Geert Janssen meijer opde Cruijshoop
versoeckende alsoo Albart Bolten, Werner Berentsen cum suis, als burgen voorde selve Geert
Janssen hadden versocht, van haere burchtocht te moegen worden ontslaegen, dat haer E:
gelieven wilden (onder praesentatie voorde weduwe aende E: Magistraet haer selffs te willen
inlaeten) haer te consentieren t’ geseijde erffhuijs te moegen redden ende alles vercoopen
ende te gelde te maecken ende mede te vergunnen t’ selv erve ten proffijt vande weduwe ende
haer 7 onnosele kijnderen op behach van haer Achtbare aen een ander wederom toe verhuijren
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ende over te laeten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, consentieren supplianten om het erffhuijs van zaelige
Geert Janssen meijer opden Cruijshoop te moegen redden ende alles te vercoopen ende toe
gelde te maecken ende t’ erve wederom op behach van haer Achtbaerheden, aen een ander
bequaem meijer te moegen overdoen mits dat sij volgents haer praesentatie voor de weduwen
verloopee ende loopende pachtiaeren aende Stadt van Campen sullen burge blijven.
296. Den 27 Februarij 1649, fol.79.
Opte requeste vande vrinden van zaelige Geert Janssen gewesene meijer opte Cruuijshoop en
des selffs naergelaeten weduwe Hermtien Engberts, versoecken dat sij den boedel sub
beneficio inventarij mochten aenverden, ende dat Schepen ende Raet het erve weder
gelieffden aen te nemen, en te doen opslaen.
Was geapost: Schepen ende Raet persisteeren bij de apostille den 24ste deser ten verseucke
van supplianten affgegeven.
297. Idem [27 Februarij 1649], fol.79vo.
Opte requeste van Dr. Jacobus Moeck remonstreerende dat hij nu eenige jaeren, voor, in, ende
nae de sieckte en het overlijden van Doctore Putio veele patienten behulpsaem geweest en
selffs uijt sijn apoteque veele medicamenta gelevert, waer voor hij geen off weijnich versett
gehadt, maer daer bij soodaene schaede geleeden dat hij, sijn huijsvrou ende groote familie
het selve in desen beswaerlijck duijre tijt ten hoochster sijn gevoelende. Ende derhalven
versochte, dat hij suppliant met Dominus Doctores Putij plaetse (soo doenlijck) mochte
worden begunstiget, off andersints dat hij om consideratien met jaerlijckse penningen tot
onderstant van sijne groote huijshoudinge mochte werden gebeneficeert.
Was geapost: Schepenen ende Raet begunstigen suppliant ten respecte van sijne swaere
huijshoudinge ende andersints met twe hondert carels gulden jaerlijckx, te ontfangen in vier
termijnen, waer van het eerste termijn op aenstaende Paesschen sal vervallen wesen.
298. Den eersten Februarij Anno 1649, fol.80.
Opte requeste van Alert Dircksen mattemaecker, versoeckende remissie van 90 carels gulden,
wegens de biesen vande Ovelgunne, in regardt supliant daer van niet genoten heeft waervoor
suppliant gemaent wordt van de heer Rijnvisch ende Tengnegel.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant van sijne gepachte
voorschreven biesen vijff en twintich carels gulden soo hem opt averschot vande camer vande
heeren Rijnvisch ende Tengnegel sullen gevalideert worden.
299. Den 3 Martij 1649, fol.80.
Opte requeste van Jan Stuijve piloot remonstrerende hoe dat sijne schuijte doer outheijt
onbruijckbaer is om den burgeren ende vreemden man daer mede van henvoorder sonder
perijckel te connen dienen, ende hij suppliant tegenwoordich gen middel weet om een ander
offte nieuwe te becoemen, ten sij een Achtbaere Raet gunstelijck daer in gelieffden te versien
ende hem uijt mede doegenheijt te consenteeren, dat hij op het huijsken inden Haegen
opgeslaegen, ende bij dese Stadt in eijgendoom aengenomen de somma van hondert carels
gulden soude moegen opnemen ende daer mede beswaeren, ten einde hij doer dat middel een
nieuwe schuijte die tegenwoordich bijnae gereet is, mochte becoemen, onder beloffte van
ijder jaer 25 gulden door de heeren Cameners van sijn tractament gecort te worden.
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Was geapost: Schepen ende Raet suppliants verseuck in behoorlijcke deliberatie gelegt,
consenteeren uijt commiseratie dat hij suppliant het huijs daer hij in woent, en de Stadt
eijgendoemelijck toebehoort, hondert carel sgulden sal moegen beswaeren, en als voeren
jaerlijckx in vier jaeren weder laeten corten.
300. Den 3 Martij Anno 1649, fol.80vo.
Opte requeste van de burgen van zaelige Geert Jansen deser Stadts meijer opt’arve Cruishoop,
te weeten Albert Bolt ende Werner Berentsen cum suis versoeckende dewijle, nae haer
voergeven, de vrunden van den voor zaelige Geert Jans versoecht souden hebben dat sij in
plaetse van de burgen vande voorschreven Geert Jansen, moechte geadmitteert worden, dat
sije over sulckx van hare burchtocht mochten ontslagen worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen hebbende, dat de vrunden van zaelige Geert
Jansen deser Stadts geweesene meijer op de Cruishoop haer beswaert vinden desselver
erffhuijs pure ende simpliciter aen te veerden, maer sijn versoeckende t’ selve sub benedicio
inventarij te moogen adieren, waerop alsoo niet heeft connen in dien voegen, gedisponeert
worden, als is het dat haer Achtbare niet anders connen verstaen als dat supplianten van hare
gedane burchtocht aen dese Stadt voor den voorschreven meijer Geert Jansen niet connen
ontslagen worden, maer nae als voor moten burgen bliven. Authoriserende voorschreven haer
Achtbaren supplianten om het erffhuijs van den voorschreven Geert Jansen te moegen
aenveerden, ende tot reddinge van het voorschreven erffhuijs te treden totte vercoopinge van
de goederen, ende het arve van den Cruishoop wederom te moegen voor de resterende
huijrjaren verpachten aen een goeden meijer, een Achtbare raedt aengenaem wesende.
301. Den 6 Martij (1649), fol.81vo.
Opte requeste van Sacharias Peters remonstrerende, hoe dat hij de heer Roeloff van Langen
Gedeputeerde ter vergaederinge van haere Hooch Mogende in s’ Gravenhaege in derselver
Commissie hebbende gedient en opgepast waer voor hij voor desen thijn stuijver daechs
hadde genooten, ende per abuijs nu maer seven stuijver ontfangen, over sulx versoeckende dat
hem die drie stuijver daechs uijtte Camer vande E: Brouwerus ende Backer, gelijck voor
desen geschiet, mochten werden gesuppleert.
Was geapost: Geresolveert en goetgevonden dat de heeren Cameners voornoemt het defect
van drie stuijver daechs, sullen hebben te suppleeren, ende sullen van henvoorder de
Gedeputeerden in s’Gravenhaege residerende daechs voor des dienaers verpleechinge ende
sijnen dienst hebben te genieten vier en twintich stuijvers, daer van den dienaer 10 stuijvers
daechs sullen werden gevolgt.
302. Idem [6 Martij 1649], fol.82.
Opte requeste van Gerrit Peters, tegenwoirdich schoelmeester van Graffhorst, versoeckende
metten vacerenden schoeldienst tot Brunnepe begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant metten vacerenden
schoeldienst tot Brunnepe, ende dat op het tractement daer toe staende, nemende t’ selve
tractement sijn aenvanck nu toecomende Paesschen, ende mach hijr op comen bij de heeren
Burgermeesteren inder tijt.
303. Idem [6 Martij 1649], fol.82.
Opte requeste vande Geswoorne turffmeters deser Stadt, versoeckende, dewijle sij van een
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ijder last turff te meten geniten acht stuivers de welcke van outs, jae t’ sedert 40 jaren
herwaerts daertoe gestaen hebben, dat sij in plaetse van 8 stuijver, 10 stuijver van ijder last
turff te meten, moegen geniten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren ende vermeerderen supplianten haer loon
vant’ meeten van een last turff van acht stuivers tot thijn stuivers.
304. Idem [6 Martij 1649], fol.82.
Opte requeste van Jenneken Neijster, versoeckende een subsidium in haren soberen staet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn carels gulden eens,
soe suppliante uuit het averschott vande Ecclesiastique Camer van de Ed: Witten sal hebben
te ontfangen.
305. Idem [6 Martij 1649], fol.82vo.
Opte requeste van Susanna Burt, naergelatene weduwe van wijlen Apres Herweijer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Dr. Wilhelmum Costerium ende Peter
Veene apotheker om bij overlijden van suppliante in desselves erffhuijs te gaen, ende als
curatoren van haren soen Cornelis Herweijer in Oost – Jndien sijnde, sich te gedragen, ende
dat ter tijt toe, dat de broederen ende vrunden alhijr present werden sijn.
306. Den 10 Martij Anno 1649, fol.82vo.
Opte requeste van Hester Jacobs naegelatene weduwe van zaelige Joan Frisenberch,
versoeckende dewijle het fortuin haer contiunie heeft geloopen, dat haer totte eerlijck
opvoedinge van hare twee kinderkens, soe suppliante bij den voorschreven haren eheman in
echtschap geprocreert heeft, bij der voorscheven kinderen moegen gevolcht worden, de
opcompsten van alsodanige twee duijsent twee hondert carelsgulden omtrent, als de
voorschreven hare beijde onmundige kinderkens van hare bestemoeder Geertien Arents int
leven huijsvrouwe van Otto Jansen Brouwer, aengeervet sijn.
Was geapost: Schepenen ende Raedt als overmomberen accorderen, dat suppliante bij
provisie de opcompsten van de goederen, soe deselve hare kinderen van hare bestemoeder
aengestorven ende aengeervet sijn, sal moegen ontfangen, om daer uuit hare kinderen eerlijck
opte brengen ende goede vocatien te laten leeren.
307. Idem [10 Martij 1649], fol.83.
Opte requeste van Albert Pauw, versoeckende voor sijn olde, doeve ende blinde huijsvrouwe
Mechtelt in de Spoele, vermeerderinge van hare weeckelijcke tractement.
Was geapost: Schepenen nede Raedt augmenteren suppliants huijsvrouwen weeckelijcke
tractement van twee carels gulden tot twee carels gulden thijn stuijvers.
308. Den 14de Martij Anno 1649, fol.83vo.
Opte naeder requeste van Toenis Wessels, Claes Geerts Slachter, Albert Stevensen, Jan
Henricks Smitt, Mr. Werner Berents Smitt ende Lambert Herms Brouwer, in qualite als
geinteresseerde creditoren van de weduwe ende erffgenamen van zaelige Geert Jansen
geweesene meijer op de Cruishoop, versoeckende dewijle de boedel sich bevindt insolvent,
dat alle creditoren apparentelick ten vollen niet sullen connen werden betaelt, dat de boedel
geinventariseert worde, ende dat daerover curatoren mochten gestelt worden, die deselve
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boedel soe verre die moege strecken elck nae advenant sijn achter wesen, redden ende
betaelen mochten
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Jan Henricks Smitt, Toenis Wessels ende
Claes Geerts Slachter tot curatoren, om de goederen van den boedel hijrinne verhaelt te doen
nae behoiren inventariseren ende voirts deselve goederen ten meesten profijt van de
creditoren te vercoopen ende de penningen, soe daervan werden comen te procederen, tot
uuitdracht vande saecke inden gerichte te deponeren.
309. Den 20ste Martij 1649, fol.84.
Opte requeste van Elias Vrijdach van Leeuwerden met sijne huijsvrou alhier gecoemen en
voor desen bij den Ontfanger Viersen voor klerck gedient, versoeckende den schoeldienst
openbaeren met consent van Schepen ende Raet te moegen aenveerden ende exerceeren.
Was geapost: Schepen ende Raet het verseuck van suppliant in consideratie gelecht
admitteeren den selven vrije opene schoele te moegen houden.
310. Den 20ste Martij 1649, fol.84.
Hebben Schepenen ende Raedt Jelte Jans noch geaccordeert, om aen sijne gemaeckte
woeninge, noch te moegen aentimmeren, ende dat tot an de Morren poorte, ende sal suppliant
de Stadtsmuijre aldair ten halven moegen betimmeren met een affhangent spoerwerck boven
tegens de muijre gemaeckt worden, ende het water daer van nae der Issulen aengeleijdet
worden, waer voor hij des jaers ande Stadt betaelen sal vijer goltgulden, waer van de eerste
thijns op Paesschen anno 1650 sal verschenen wesen.
311. Den 24 Martij 1649, fol.84vo.
Opte requeste van Mr. Sijmon Jansen canonier, versoeckende een penninck ter sijne
huijshuijre.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant tot sijne huijshuijre eens met
thijn goltgulden, soo suppliant uuit dese Stadt Camer vanden E: Cuerbeecke ende Hoolboem
sal hebben te ontfangen.
312. Idem [24 Martij 1649], fol.84vo.
Opte requeste van Jacobs woenende op het goet genaempt den Heuvel naer de rekeninge
inbrengende 75 bosch holt van Otto Brouwer gecofft welck de E: Camener Vreese sonder
ordre difficulteerde te betaelen.
Was geapost: Wort geordonneert dat suppliant de 5 bosch in de Camer vande E: Vreese aen
sijne pacht sal moegen corten, welck op het overschot sullen werden gevalideert.
313. Idem [24 Martij 1649], fol.85.
De ruijters soo inden Bruinvisch eenige nachten, bij maquement van logijsen en ten vollenste
van het rouvoer haerens peerden, vereert twaelff carels gulden, te ontrichten bijde heeren
Cameners Cuerbeecke en Hoolboom.
314. Idem [24 Martij 1649], fol.85.
Opte requeste van Susanna van der Meer versoeckende voor haeren sooberen staet,
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gesubsidieert te moegen worden.
Was geapost: Wort begunstiget uijt het overschot vande E: Witte met ses carels gulden.
315. Idem [24 Martij 1649], fol.85.
Opte requeste van Marrigien Geerlichs weduwe van zaelige Cornelijs Goosens, wiens dochter
nu onlangs gesturven, versoeckende in haeren hoogen ouderdoem eenich onderstant.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliants in haeren hoogen ouderdoem en
onvermoegentheijt met twelff carels gulden, te ontfangen uijt het overschot vande heer
Camenaer Witten.
316. Idem [24 Martij 1649], fol.85vo.
Opte requeste van Geertien Jans weduwe van zaelige Jan Gerrijts claegende als dat sij
gebreckelijck weesende, ende vermits lieves swacheijt met haere cleine kinderen doer tijt niet
en weet te geraecken, dat sij met eenich subsidu mochte onderstuttet worden.
Was geapost: Suppliante wort in haeren sooberen staet begunstiget met thijn carels gulden,
te ontfangen uijt het overschot vande E: Arent Witten.
317. Den 14 Aprilis Anno 1649, fol.85vo.
Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van Anna Jans naergelatene weduwe vande
overleedenen dootgraver vande Buitenkercke, deselve noch eens ende dat voorde laeste reijse
begunstiget met een pondt groot, soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer vanden Ed: Joan
Gansneb gnt. Tengnegel sal hebben te ontfangen.
318. Den 24 Aprilis Anno 1649, fol.86.
Opte requeste van Albert Henricks van Giethooren, versoeckende dewijle Joannes Ambacht
voernemens is, hem wederom nae Hoichduijtslandt te begeven, met derselven wooninge,
onder de Koorenmarcks poorte, begunstiget te worden.
Was geapost: Soe wanner Joannes Ambacht wordt comen te vertrecken, soe wordt hem
suppliant dese hijrinne verhaelde woeninge geaccordeert.
319. Den 28 April 1649, fol.86.
Opte requeste van Dirrickien Jans naegelaetene weduwe van zaelige Hendrick Janssen
metselaer, versoeckende alsoo sij mit vijer swacke cleijne kijnderen is blijven sitten ende het
vijffte als het de goede Godt beliefft te geven, ende geen raedt en weet om door de tijdt te
geraecken ende haer huijshuijre te betaelen, dat haer de heeren mit een penninckien tot
huijshuijre gelieven te assisteeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstighen suppliante, mit thijen carels gulden eens,
tot huijshuijre, om uuijt de Ecclesiastique Camer vande E: Caemener Johan Gansneb gnt.
Tengenaegel t’ ontfanghen.
320. Den 4 Maij 1649, fol.86vo.
Wegent’ offereren ende dediceren van seeckere Theses de ministerio Joannis Baptistae
hebben Schepenen ende Raedt haren alumino Hermanno Georgii, uuitte Ecclesiastique Camer
van den Ed. Joan Gansneb gnt.Tengnegel begunstiget met vijff en twintich carels gulden eens.
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321. Den 5 Maij 1649, fol.86vo.
Opde requeste van Ewout Berents, versoeckende dewijle Godt de Heere haren eheman Jan
Jans Nest breven bestellen ende passende op den Veerman uuit desen leven genomen heeft,
met den selven dienst te moegen begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met den dienst van t’ breven
bestellen alhijr, als mede om op de Veerman te passen, ende dat op de profijten daertoe
staende.
322. Den 8ste Maij Anno 1649, fol.86vo.
Hebben Schepenen ende Raedt Hermen van den Wijts, als aennemen vande cuil, daer het
fondament van de nije toorne sal gelecht worden, om redenen bij desselves requeste
gededuceert, begunstigen met vijff en twintich carels gulden.
323. Den 19 Maij Anno 1649, fol.87.
Opte requeste van Berent Berents schoen soene van Lambert Roloffs, remonstrerende, hoe dat
hij remonstrant sijn cuijpe is hebbende bijde Wiltvanck ende dat naest sijne cuijpe vande
Wiltvanck tot aen het Calverkecken poortien is gelegen een plaetse, dewelcke zaelige Evert
Egberts voor desen in gebruick gehadt heeft, versoeckende met deselve plaetse tegens
t’ geene haer Achtbare daer op believen te sullen stellen, begnstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mette plaetse hijrinne verhaelt,
ende dat tot revocatie van haer Achtbare angaende de melioratie ende verbeteringe vande
plaetse sal suppliant tot erkentenisse van twee onparthijdige goede mannen deffals hebben te
betaelen, wes deselve verstaen sullen billick te wesen end esullen de penningen daervan
procederende tot uuitdraecht vande saecke tot profijt van de respective creditoren van zaelige
Evert Egberts inden gerichte gedeponeert worden.
324. Den 2de Julij Anno 1649, fol.87vo.
Opte requeste van Frerick Frericks deurwaerder van de Bovenkercke ende provoost vande
Burgerije, versoeckende met een cledinge versien te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren de heeren Cameners in tempore om
suppliant nae haer E: discretie met een cledinge te versien.
325. Idem [2 Julij 1649], fol.87vo.
De E: Vreesen is geordonnert aen Jacob Backer voirman, wegen twee vraechten ten dienste
vande Ecclesiastique Camer de anno 1648 uuit sijn averschott te betaelen vijer goltgulden.
326. Den 9 Junij Anno 1649, fol.87vo.
Opte requeste vande momberen vande minderiarige kinderen van zaelige Henrick Evertsen
Twente mede erffgenamen van zaelige Bartelt Twent remonstrerende als dat gemelte
erffgenamen sijn berecht tot seecker seste part in een arve tot Sallick gelegen van welck seste
part de minderiarigen toecomt omtrent een sevende gedeelte, ende aldewijle voorgeroerte
seste part weijnich opbraechte ende het geraetsaem dan voor al der onmondigen mitt ende
orbaer was, gemelte part te vercoopen naerdien mette penningen meerder profijt konde
gedaen worden ende dan goede gelegentheit haer tot den coop presenteerende iets daer
gemelte erffgenamen neffens supplianten, voorgeroerte seste part aen Jan Willems tot Sallick
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hebben vercooft, versoeckende van een Achtbare Raedt in regardt vande minderiarigen,
approbatie vande voorschreven coop.
Was geapost: Schepenen ende Raedt als overmombers over de voorschreven onmundige
kinderen, approberen ende ratificeren den coop vant’ landt hijr boven verhaelt, ende sullen de
penningen daer van procederende op goede onderpanden wederom belecht worden.
327. Idem [9 Junij 1649], fol.88.
Opte requeste van Susanna Jans hebben Schepenen ende Raedt deselve uuitte Ecclesiastique
Camers averschott van den Ed: Witten begunstiget met vijff carels gulden.
328. Idem [9 Junij 1649], fol.88.
Opte requeste van de weduwe van Hartgert Andrisen, hebben Schepenen ende Raedt deselve
uuitte Ecclesiastique Camers averschott van den Ed: Witten eens begunstiget met vijfthijn
carels gulden.
329. Den 28 Junij Anno 1649, fol.88vo.
Opt’ versoeck van Arent Henricks, verweer, Gerrit Havercamp ende Henrick van
Schuppingen, eijgenaers van de peerde meulen alhijr opden Vloedijck, hebben Schepenen
ende Raedt haer geaccordeert ende toegestaen om tegens het verbrande Agnitenkerckien ande
Grone straete twee woeningen te moegen doen timmeren, maeckende tusschen beijden een
poorte om bij gelegentheit nae behoiren in het voorschreven kerckien sonder verindernisse te
connen comen, ende dat voirts de selve op sodaenige manire te maecken als haer bij een
Achtbare Magistraet is aengewesen, waer van Jaerlijckx tot een thins aen desen Stadts
Ecclesiastique Camer sal betaelt worden vijer goltgulden, waervan de eerste thins sal
verschenen wesen op Michaelis anno 1650.
330. Den 9de Junij Anno 1649, fol.88vo.
Hebben Schepenen ende Raedt op versoeck van Trine op de Calverheckenwech, tot genesinge
van hare dree kinderen deselve uuitte Ecclesiastique Camer vanden Ed: Joan Gansneb gnt.
Tengnegel begunstiget met twaelff carels gulden eens.
331. Den 5de Julij Anno 1649, fol.89.
Dewijle de Busse op de consistoriale Camer, wegen den aenloop van veele passanten ende
armeluijden geheel ontblootet is van penningen, als is het, dat Schepenen ende Raedt de heer
Witten geordonnert hebben om uuit sijn Ed: averschott vande Ecclesiastique Camer de anno
1646 de voorschreven Busse wederom te versien.
332. Idem [5 Julij 1649], fol.89.
Wegent’ dediceren ende offereren van seeckere theses Theologicae hebben Schepenen ende
Raedt Henrico Joanni ab Uttert uuit het averschott vande Ecclesiastique Camer vande heer
Witten begunstiget met vijff en twintich carels gulden.
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333. Den 14de Julij Anno 1649, fol.89.
Hebben Schepenen ende Raedt wegent dediceren ende offereren van seeckere theses phijsicae
Dr. Jacobo Petreo begunstiget met vijff en twintich goltgulden, soe hij uuitte Ecclesiastique
Camer vanden E: Tengnegel sal hebben te ontfangen.
334. Den 21ste Julij Anno 1649, fol.89vo.
Opte requeste van Joncker Nicolaes van Haersolte ende Balthazar Wijnties momberen ende
naeste vrunden van Jsebrant van Teijlingen soen van zaelige Captein Gerrit van Teijlingen,
versoeckende, dewijle deser Stadts Secretaris Joan van Breda deser werdelt is overleeden, soe
het bewint ende bedieninge van des voorschreven Jsebrant van Teijlingens goederen gehadt
heeft, ende dat tot bij een Achtbaren Raedt geauthoriseert is geweest dat des voorschreven
Secretarij ende Administrateurs soen Reutger van Breda tegenwoirdich Secretarius deser
Stadt de voorschreven administratie ende bewint van goederen voortaen moechte waernemen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren haren Secretarium Reutger van Breda in
plaetse van desselves zaelige vader, soe overleeden is, totte administratie ende bedieninge
vande goederen hijr boven verhaelt.
335. Idem [21 Julij 1649], fol.90.
Opte requeste van Mr. Werner Berents deser Stadts groff en hoefsmitt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat suppliant behoirelijck gemeinteneert te
worden, bij de acte van sijne aenneminge als deser Stadts groff ende hoeffsmitt, de dato den
14de Novembris 1638 soe bij de requeste was gevoecht, sonder dat hem suppliant daer tegens
inspiringe sal gedaen worden.
336. Den 27ste Juli Anno 1649, fol.90.
Opte requeste van Christiaen Engberts seijlmaecker, versoeckende dewijle hij veele tijts
kranck ende swack is, dat sijn sone Cracht Christiaens in sijn plaetse tot opsicht vande
turffmate ende onderhoudinge der sacken, mochte gestelt worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen des suppliants soene Cracht Christiaens
met den dienst vande turff mate ende onderholdinge der saecken, ende dat op de profijten
daertoe staende.
337. Den 29ste Julij Anno 1649, fol.90vo.
Opt het contract tusschen Christiaen Engberts zeilmaecker ende Mensien Willems sijn
huijsvrou, geassisteert met haeren dacholderen de eersaeme Steven Everts en Gerrijt Meeus,
uijt cracht van welcke sij eheluijden, aen Cracht Christaens met authoriteit ende goetvinden
van sijne momberen vercopen, een huijs alhier op de Olde straete tegenover de Waege
gelegen, tusschen Hermen Geertssen Backer ter eenre, en Dirck Aertssen ter anre sijde, ende
in welcke Mensien Willems voornoemt seeckere goederen gespeficeert worden toegelecht,
waermede sij naer haer ehemans doot sal tevreden wesen ende affstaen van alle het recht,
hetwelck haer andersints aende overblijvende goederen soude hebben gecompeteeert.
Was geapost: Schepen en Raet approberen dit hier neventsstaende contract prout iacet.
338. Den 5de Augusti Anno 1649, fol.91.
Op het versoeck van de Regierders, predicant ende ouderlingen der Gemeente vande Swart
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Sluijs waer bij van de drie steden, Deventer Campen en Swoll wort begeert een glas in de
nieuwe vergrotinge van haer kerck.
Was geapost: Schepen en Raet hebben van wegen de Stadt van Campen supplianten in dit
haer versoeck gewilwaert.
339. Den 4de Augusti Anno 1649, fol.91.
Hebben Schepen en Raedt wegents dediceren en offereren van seecker Theologische Theses
Goverhardo Crousio begunstiget met vijfthien carels gulden, soo hij uijtte Ecclesiastique
Caemer vande E: Tegnaegel sal hebben te ontfangen.
340. Den 9 Augusti Anno 1649, fol.91.
Opte requeste van Femme Gerrits weduwe van Willem Thimensen Backer zaeliger,
versoeckende in haer hoogen olderdoem ende groote armode met een jaerlijckse tractement
uuitte Ecclesiastique Camer begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante uuitte Ecclesiastique Camer
vanden E: Joan Gansneb gnt. Tengnegel met twintich goltgulden eens.
341. Idem [9 Augusti 1649], fol.91vo.
Opte requeste van Jan van der Lennip en Gretien van Halteren eheluijden, versoeckende
dewijle sij in groote armode sijn vervallen ende van Godt de Heere met negen kinderen
gesegent, dat sij met de dienst van de besem soe om de Vischpoort ende daeromtrent plaetsen
als mede om de Koorenmerckt schoon te maecken, moechten begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de supplianten met den dienst hijrinne
verhaelt, ende dat op de profijten daer toe staende.
342. Idem [9 Augusti 1649], fol.92.
Opte requeste bij Rense Dirx weduwe van zaelige Jde Henrix in sijn leven vormer in de
pannebackerije van Arent Wijnoltssen, waer bij versocht wierdt eenich soulagement om haer
clederen, welcke sij tot betalinge van doctoren en medecamenten hadde verset, weder te
mogen lossen.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen suppliantinne met twaelff carels gulden, te
betaelen uijt de Ecclesiastique Caemer van de E: Tegnaegell.
343. Den 11 Augusti Anno 1649, fol.92.
Opte requeste van Anna Frans weduwe van zaelige Jan van Uttrecht, versoeckende
extraordinaris een penninckien, om eenige boecken te coopen voor haren soen Henrico
Joannis ab Uttrecht op de Accademia van Franecker sich in studijs verontholdende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantens sone eens extraordinaris tot
sijne studia met vijftich carels culden, soe uuit het averschott vande Ecclesiastique Camer van
den Ed: Witten sullen betaelt worden.
344. Den 16de Augusti Anno 1649, fol.92vo.
Schepen en Raedt begunstigen Dno. Gerhardo de Sens tot een viaticum met ses caroli gulden,
uijt de Ecclesiastique Caemer vande E: Johan Gansneb gnt. Tegnaegell.
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345. Idem [16 Augusti 1649], fol.92vo.
Opte requeste van Egbert Stevents soon van Steven Geerts, sijnde sijnes handtwerck een
linnewever, ende cleijne borgerschap versoeckende.
Was geapost: Schepen en Raedt consenteeren suppliant dit sijn versoeck, mits betaelende de
iura daertoe staende.
346. Den 21ste Augusti Anno 1649, fol.92vo.
Opte requeste van Dirck Henricks ende Jan Dubbels momberen van zalige Lambert Henricks
onmundige kinderen, bij de voor-vrouwe in echtschap verweckt, als oock de naeste vrunden
van de naevrouwe, remonstrerende hoe dat supplianten haer beswaert vinden den boedel off
naelatenschap van de voorschreven eheluijden simpliciter aen te veerden, versoeckende, dat
haer supplianten moege toegelaten worden den voorschreven boedel ofte goederen sub
beneficio inventarij aen te tasten, en aen de crediteuren ende schuldenaren niet wijders
gehouden te sijn als de goederen connen strecken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten om neffens twee vande
principaelste creditoren, een behoirlijcke inventaris van den boedel hijrinne verhaelt te
maecken ende deselve een Achtbare Magistraet over te leveren om dienvolgende in desen
gedaen te worden, als haer Achtbare bevinden sullen te behoiren.
In marge:

Siet wat wijders in dese saeck gedaen is, op het vijerde blatt hijrnae volgende.

347. Idem [21 Augusti 1649], fol.93.
Opte requeste van Jan Sijmonsen wijledraijer ende pompemaecker, versoeckende dewijle hij
durch de timmeringe van Burgemeester Louwe Jans in sijn werck soe seer benauwt sal
worden, dat hij sijn handtwerck niet wel sal connen exerceren, dat hem moege vergonnet
worden het gebruick van seecker toorntien, tegens sijn weere over gelegen, ende dat hij
daerinne een doore moege slaen, ende t’ selve op sijne costen moege decken laten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het gebruick vant’
toornken hijrinne verhaelt tot sijn ambacht, mets dat suppliant t’ selve toornken
achtervolgents sijne presentatie nae behoiren op sijne costen sal doen decken, ende sal
suppliant een doore daerinne doen maecken aen sijne weere ande Oldestrate, geduirende dit
voorschreven alsoe tot revocatie van haer Achtbare.
348. Idem [21 Augusti 1649], fol.93vo.
Op het request van Heukelom van Bolten remonstrerende, hoe dat hem door de armen
besorgers inde cost aenbestadet Egidius de Valckenier, ende dat sij als nu ontrent ¾ jaers in
de betaelinge te achteren waeren, t’ welck alsoo bij suppliant groote ongelegentheijt in dese
diere tijt veroorsaeckt, versoeckt hij dat doch haer Achtbare gunstelijck hem dese penningen
gelieven toe te leggen, ende cost penningen sijnde als nu 75 caroli gulden jaerlijcks, naer
haere gewoonlijcke goedertierentheijt eenichsints te verhoogen.
Was geapost: Schepen en Raedt hebben om reden den suppliant gunstelijck geconsenteert,
dat hij sijn achterstedige drie vierendeel jaers uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Witte,
tegents hondert caroli gulden des jaers sal hebben t’ ontfangen, ende dan voorts voor ijder
vierendeel jaers noch te vervallen sal genieten, vijff en twintich van de geseijde gulden.
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349. Den 23ste Augusti Anno 1649, fol.94vo.
Opte requeste van Jurrien van Munster uxoris nomine neffents sijn respective swaeger en
overgegeven, versoeckende dat haer Achtbare tot momberen over twee onmundige
naergelaten kinderen van zaelige [leeg] en Mergien Jans, Aelt Cuijper neffents eene van der
onmundige oomen gunstelijck gelieven te authoriseeren, en te gelijck de selve machtich te
maecken om te mogen in verhaelter qualite vercoopen seecker huijsien gelegen binnen dese
Stadt inde Groenestraete.
Was geapost: Schepen en Raedt authoriseeren Aelt Henrix, en Jurrien van Munster der
kinderen oom, tot dese voorts momberschap, gelijck mede om in alsodaene qualite te mogen
vercoopen, haer aenpart van seecker huijsien in de Groene straete binnen deser Stadt Campen
gelegen, waervan in desen requeste wordt gementioneert.
350. Den eersten Septembris Anno 1649, fol.95.
Opte requeste van Windelt Henricks remonstrerende hoe dat hij nu thijn jaren lanck voor
stratemaeckersknecht in dese Stadt gearbeijt heeft, ende dat nu Mr. Govert Cornelis deser
Stadts stratemaecker deser werdelt overleeden, soe versoeckende met de selve dienst
wederom begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant mette vacerende plaets van
Statemaecker in plaetse van den overleedenen stratemaecker Govert Cornelis, genitende des
dages van de Burgerie voor arbeit en loon achthijn stuivers, ende sal suppliant alsoo voirtaen
als meester mette knechten van den voorschreven Govert Cornelis, int stratemaecken
continueren, sullende deselve knechten des dages voor arbeits loon hebben te ontfangen
gelijck de selve genoten hebben als sij bij den voorschreven Govert Cornelis gewerckt
hebben.
351. Den 8 Septemb(ris) Anno 1649, fol.95vo.
Opte requeste van Jacob Everts sieckenbesoecker, versoeckende in regardt van sijn voirleesen
der Soendages in St. Geertruiden Gasthuijs een jaerlickx tractementien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant in regardt van sijne dienst
hijrinne verhaelt met vijff en twintich golt gulden des jaers in twee termijnen als Paesschen
ende Michaelis te ontfangen, waervan het eerste termijn toecomende Paesschen sal
verschenen wesen, ende sal suppliant soe van tijt tot tijt uuitte Ecclesiastique Camers het
voorschreven sijne tractement hebben te geniten.
352. Idem [8 Septembris 1649], fol.95vo.
Opte requeste van Hilligien Wolters, een out geboren Burgersche deser Stadt, claegende dat
sij door ongeduirige ongesontheijt niet bequaem was haer cost te connen winnen, over sulx
versoeckende dat haer Achtbare haer met een penninckien willen begunstigen.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen suppliantinne in desen haer soberen staet met
thijn goltgulden eens, uijt de Ecclesiastique Caemer van de Ed: Johan Gansneb gnt. Tegnaegel
te betaelen.
353. Idem [8 Septembris 1649], fol.96.
Op de requeste van Lutgertien Toenijs weduwe van zaelige Christiaen Borgerts versoeckende
in dese benaude tijt eenich soulagement tot het incoopen van eenige provisie van brant te
mogen becomen.
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Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen suppliantinne in haer soberen staet, in dese
diere tijt, met vijfthijn goltgulden eens, te betaelen uijt het overschot vande Ecclesiastique
Caemer vande heer Arnolt Witte.
354. Idem [8 Septembris 1649], fol.96.
Alsoo Egidius Elias Valckenier seer soober is gekledet, soo hebben Schepen en Raedt
gunstelijck verstaen en geordonneert dat hem naer sijn gelegentheijt een eerlijck kleet uijt het
overschot van de Caemer vande heer Arent Witte sal worden verschaffet.
355. Idem [8 Septembris 1649], fol.96vo.
Schepenen ende Raedt den overgelechten inventaris gevisiteert hebbende, authoriseren Dirck
Henricks ende Jan Dubbelts neffens twee vande princepaelste creditoren om de goederen van
zaelige Lambert Henricks ende sijn naevrouwe te moegen vercoopen, ende de penningen daer
van procederende in den gerichte te deponeren tot profijt van de geene, de daertoe bevonden
sullen worden berechtiget te worden.
356. Den 15de Septembris Anno 1649, fol.96vo.
Opte requeste van Aelt Berents, versoeckende dat hij mochte werden begunstiget, met
kuermeestersampt.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen en authoriseren den suppliant tot het
kuermeesters oft’ bindersampt, om het selve nevents de twee daertoe alrede gestelde binders
te mogen bedienen, soo evenwel dat het genoech sal sijn, dat twee van haer over een beest
gehaelt worden, welcke als dan de iura daertoe staende sullen hebben te genieten.
357. Idem [15 Septembris 1649], fol.97.
Opte requeste van Arent Jansen ende desselffs twee susteren Deuwertien ende Femmeken
Jans, remonstrerende, hoe dat haer suster Aeltien Jans gestorven sijnde heeft vijer kinderen
naegelaten met name Jan, Olffer, Lucas ende Mattheus Jans. Vesoeckende dat deselve met
twee goede momberen mochten versien worden als te weeten met Arent Jans ende Arent
Martens, versoeckende supplianten mede dat dewijle sij met de voorschreven hare susters
kinderen int’ gemeen hebben twee huijsen aen den Coorenmarckt alhijr gelegen, soe
supplianten wel gesint sijn te vercoopen, dat de momberen mochten geauthoriseert worden,
om der voorschreven kinderen aendeelen aende voorscheven beijde huijsen ende arven
neffens supplianten te moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Arent Jansen ende Arent Martens tot
momberen over de kinderen ende over derselver goederen alhijr binnen der Stadt Campen
gelegen. Authoriserende oock mede de voorschreven momberen om derselver kinderen
aendeelen ende twee huijsen ende arven hijr voiren verhaelt neffens de mede eijgenaers, ten
meesten prijse te moegen veralieneren ende vercoopen, ende de penningen daervan
procederende ten meesten profijte vande voorschreven te emploieren.
In marge: Den 17 Septembris 1649.
Sinnen Arent Jansen ende Arent Martens in den gerichte erschenen ende hebben dese
momberschap aengenomen. Sonder argelist.
Coram: H.Vreese; Joan Tengnegel.
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358. Idem [15 Septembris 1649], fol.97vo.
Opt’ versoeck van Geerlich Maurits bewaerder van deser Stadtsjacht, hebben Schepenen ende
Raedt, den selven tot een bollinckvanger uijt deser Stadts Camer inder tijt vereert vijff en
twintich caroli gulden.
359. Idem [15 Septembris 1649], fol.97vo.
Opte requeste van Mr. Cornelis Jansen deser Stadts organist, versoeckende voor sijn sone Jan
Cornelis noch een subsidium om sich voor den tijt van een jaer noch bij eenige vermaerde
meesters ende organisten, inde musijck ende anders wat daer aen dependeert, te connen
exerceren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen des suppliants sone noch voor een jaer tot
voltreckinge vande kunst, om een goet organist te worden, alsmede om hem te offereren, om
tot sijner tijt opde klocken te comen wel ende nae behoiren tespeelen, met vijftich goltgulden
ende hijr en boven noch met een viaticum, soe suppliant voor sijn sone uuit het averschott
vande Camer vande heer Witten sal hebben te ontfangen, des sal suppliants sone huijden ofte
morgen, soe wanner de Stadt sijn dienst sal van doen hebben, de Stadt voor ijmant anders
geholden geholden wesen te dienen, t’ welcke de vader wegen sijn voorschreven sone alsoe
aengenomen heeft, dat geschieden sal. Coram van der Hell ende Vrese.
360. Den 22ste Septembris Anno 1649, fol.98vo.
Opte requeste van Maijken Daniels, weduwe van zaelige Court Willems Ruijter, soe alhijr
int’ heijen vant’ fondament totte Nije Tooren is doot gebleven, versoeckende tot onderholt
van haer ende haren dree cleine kinderen met een jaerlijckx penninckien begunstiget te
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met vijff en twintich goltgulden
eens, te ontfangen uuitte Camer der Ecclesiastique goederen van de heer Johan Gansneb gnt.
Tengnegel.
361. Idem [22 Septembris 1649], fol.98vo.
Opte requeste van de weduwe Geertien Henricks, versoeckende in hare groote armode een
subsidium voor haer ende hare dree cleine kinderen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen die suppliante met thijn goltgulden eens,
soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den Ed: Joan Gansneb gnt. Tengnegel sal
hebben te ontfangen.
362. Idem [22 Septembris 1649], fol.99.
Opte requeste van Henrickien Hans weduwe van zaelige Henrick Egbertsen, remonstreerende
hoe dat een Achtbare Raedt durch het overlijden van haren voorschreven zaelige eheman haer
suppliante op haer versoeck met den dienst van de Beijer hadden begunstigen ende alsoe sij
nu comt te trouwen aen Dirck Jacobs metseler, versoeckende van haer Achtbare met den
toecomenden haren eheman Dirck Jacobs in den Beijer ende den dienst van dien te moegen
continueert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt continueren suppliante neffens haren toecomenden
eheman Dirck Jacobs metselaer met den dienst in de Beijer ende dat tot revocatie.
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363. Den 29ste Septembris Anno 1649, fol.99.
Opte requestevan Wijchger Lubberts Bouman, versoeckende dewijle Jan Claesen Kloecke
wagemeester in de Cellebroeders poorte deser werdelt is overleeden met den selven dienst
wederom versien te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende
Wagemesterschap inde Cellebroeders poorte, ende dat op de profijten, soe tegenwoirdich
dairtoe sijn staende, ende mach hijr op comen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt.
364. Idem [29 Septembris 1649], fol.99vo.
Opde requeste van Gerrit Jansen Wachter, versoeckende dewijle Jan Claesen Kloecke
wagemeester inde Cellebroeders poorte deser werdelt is overleeden dat hij suppliant metten
deselven dienst wederom moechte versien worden.
Was geapost: Op dese requeste heeft om verscheidene redenen haer Achtbaren daertoe
moverende, niet connen gedisponeert worden, maer Schepenen ende Raedt accorderen dat
suppliant nae t’ overlijden van Goert Lubbers havenmeester denselven in den dienst vant’
havenmeesterschap sal comen te succederen, alsmede in de profijten daer toe staende.
365. Den 2de Octob(ris) Anno 1649, fol.100.
Opte requeste van Arent Fransen schoemaecker, versoeckende in sijnen verleegenen staet een
subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijff en twintich goltguldens
eens, soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van den Ed: Joan Gansneb gnt. Tengnegel sal
hebben te ontfangen.
366. Idem [2 Octobris 1649], fol.100.
Opte requeste van Henrick Bocx als man en momber sijner huijsvrouwe Susanna Arents, als
oock insgelicken Jannichien Arents voor haer selffs, ende als volmacht hebbende van haer
swager Dirck Heemstede, getrouwt aen Judith Arents remonstrerende hoe dat Simon Arents
Brant haer respective broder ende swager den tijt van soeventhijn jaren geleden, sich inden
oorloch heeft begeven, sulckx dat van hem geen andere tijdinge, ofte kennisse becomen, als
een gemeen gerichte, van dat hij in den slach bij Leipsich solde gebleven wesen, welck
geruchte oock doir de lanck vijlicheit van soe veele jaren is geconfirmeert ende bevestiget,
versoeckende dat haer Achtbare bij resolutie geliven goet te vinden, ende te verclaren, dat de
supplianten naer dat bij de momberen reeckeninge, bewijs ende reliqua, sal sijn gedaen tegens
behoirlijcke cautie sullen bevoecht wesen, de goederen van haer broeder, Simon Arentsen
Brant, in possessie, ende int besitt te nemen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt het wederbericht vande respective momberen hijr op
verstaen hebben ordonneren in dese, dat soe wanner supplianten alhijr sufficiante burge sullen
weeten te stellen voor de goederen van haren respective broeder ende swager, dat soe wanner
hij wederom soude moegen come, hem deselve sullen gerestitueert worden, soe wllen haer
Achtbare naeder op dese saecke letten.
367. Den 6de Octob(ris) Anno 1649, fol.101.
Hebben Schepenenende Raedt tot reparatie ende wederopbouwinge vande kercke ende schole
der Stadt Hellenboren, uuit de Camer der Ecclesiastique goederen van den Ed: Joan Gansneb
gnt. Tengnegel vereert vijer Rijckxdalers.
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368. Den 13 Octob(ris) Anno 1649, fol.101.
Opte requeste van Henrick Jacobs, weert int’ Witte Cruice.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant bij dispensatie, dat suppliant sijne
gebooden mette weduwe van den zaelige Maioor Coert Cassier, sullen moegen opgeschreven
worden, ende dat suppliant dienvolgende nae verloop van een halff jaer van de doot van des
voorschreven weduwen zaelige eheman aff te reeckenen, mette voorschreven weduwe, nae
ordre der Christelijcke kercke, in den echten staet sal moegen bevestiget worden.
369. Idem [13 Octobris 1649], fol.101vo.
Uuit consideratien hebben Schepen ende Raedt Arent deser Stadts mudderman uuit deser
Stadts Camer in tempore eens begunstiget met twee pondt groot.
370. Idem [13 Octobris 1649], fol.101vo.
Naer verleesinge van het opgerichte accordt, tusschen Arent Stevensen ende Thijs Gerrits als
momberen over Lambert Evertsen onmundige naegelatene soone van zaelige Evert Lamberts
linnewever, bij sijn zaelieg huijsvrouwe Eva Jansen in echtschap verworven ter eenre, ende
desselves Evert Lamberts linnenweevers twee huijsvrouwen Jacobien Egbertsen bij de Cruit
tooren, bij uuit coop van de voorschreven Lambert Evertsen suppliants plechkindts
vaderlijcke erffnisse te ander zijden, den 6 octobris lestleden voor tweehondert caroli gulden
suiver, neffens een weefftouw tot profijt vant’ voorschreven plechkindt gehouden, hebben
Schepenen ende Raedt het selve accordt ende utcoopinge geaggregeert ende geapprobeert,
doende sulckx vermits desen.
371. Den 20ste Octobris Anno 1649, fol.102.
Opte requeste van Casper Christiaensen steenhouwer, remonstrerende hoe dat hij suppliant
uuit speciael favuer van haer Achtbare sonder de Burgerschap ende het Gilde te winnen, het
steenhouwen nu eenigen tijt geoeffent heeft, ende dat hij suppliant bij Gilde seer gemolesteert
wordt omt’ Gilde te winnen, waertoe off hij wel soude geneigen wesen om sulckx te doene,
ende suppliant eerst de burgerschap soude moten winnen, ende alsoo sulckx suppliants
gelegentheit tegenwoirdich niet toe en laten, als versoeckt suppliant dat hij mette cleine
Burgerschap deser Stadt moechte begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, verstaen uuit consideratien haer Achtbare daertoe
moverende, dat suppliant alnoch het steenhouwen voor den tijt van twee jaren alhijr sal moeen
exerceren, sonder de Burgerschap ende he Gilde te winnen. Ende worden de vant’ Gilde
geordonnert suppliant ongemolesteert te laten.
372. Idem [20 Octobris 1649], fol.102vo.
Schepenen ende Raedt, ordonneren in desen, dat de piloten van ijder caege groot wesende
acht lasten ende grooter sijnde, geheel ofte omtrent de helfte gelaeden wesende, voor piloets
gelt sullen hebben te ontfangen twaelff stuivers, sullen de ongelaeden caegen hier van vrij
wesen. Soe wij bevonden sal worden weijgerich te wesen omt’ geene voorschreven is te
betaelen, sal hijr en boven verboert hebben, een olden schilt.
373. Idem [20 Octobris 1649], fol.102vo.
Opte requeste van Dr. Daniel Pipandus france predicant alhijr.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant tot afflegginge van noch
eenige extraordinarische costen tot sijnes soons Caspar studia aengewent, om alsodanige
vijftich dalers, als suppliant totte studia van sijn voorschreven soon nu eenige jaer uuit deser
Stadts Ecclesiastique Camer genoten heeft, alnoch in twee termijnen te ontfangen, waervan nu
laestledenMichaelis de de gerechte helfte verschenen sal sijn, ende de wederhelfte, op
toecomende Paesschen sal comen te vervallen ende alsoe betaelt worden.
374. Idem [20 Octobris 1649], fol.103.
Opte requeste vande naebuiren van de Nije merck ende daer omtrent.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren den provisionelen rooper Thonis Berents,
om mede te roopen, op het midden vande Nijemarckt, als mede op de Cruisstrate vande
Broerwech, ende oock op het midden van de bruggen over de Burgel liggende, ende voirts
wel ende naebehoiren te roopen op alsodanige plaetsen ende straten vande Stadt als van oldes
gebruickelijcken is geweest.
375. Idem [20 Octobris 1649], fol.103.
Opte requeste van Gerrit Jansen Velthoen ende Dirck Stevensen aenspreckers over de
begraffnisse der dooden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt interdiceren ende doen verbieden Maijken Gorte ende
Nijse Jansen om haer te veronthouden, ten begraffnisse van ijmant te bidden, ter contrarie
doende gedencken haer Achtbare daer anders tegens te versien.
376. Idem [20 Octobris 1649], fol.103vo.
Opte requeste van Michel Hansen van Neurenburch uurwerck en steller van deser Stadts dree
uurwercken, versoeckende in regardt van sijn swaren dienst verbeteringe sijnes tractement.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verbeteren suppliants jaerlijcke tractement met vijftich
caroli gulden ende sulckx in regardt van sijne goede bevoiren, soe hij in in sijn dienst is
aenwendende, waer van het eerste verbeterde termijn toecomende Paesschen sal verschenen
wesen ende het andere op Michaelis daer aen volgende.
377. Den 24ste Octobris Anno 1649, fol.104.
Opte requeste van Arent Gerritsen deser Stadt modderman, versoeckende consent om bij de
Broderpoorte een huijs aen te moegen timmeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant om achter aen Henrick
Westemeijers huijsken, bij de Broderpoorte, een huijsken te moegen timmeren, ende dat op de
wijte, breete ende lenckte, als hem durch de heeren Cameners sal aengeweesen worden, tot
welcke voorschreven timmeringe suppliant uuitte Camer deser Stadt in tempore begunstiget
wordt met twintich caroli gulden.
378. Idem [24 Octobris 1649], fol.104.
Opte requeste van Jan Borckell, versoeckende dat hem tot sijne woeninge moege vergunt
worden de Boven Broeck Tooren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant tot sijn verblijff ende
woeninge, het huijsken boven op de Boven Broeck Tooren staende, ende sulckx tot revocatie
van haer Achtbare.
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379. Idem [24 Octobris 1649], fol.104vo.
Opt’ versoeck van Henrick Dircksen Deene olt Ecclesiastique meijer deser Stadt, hebben
Schepenen ende Raedt hem geaccordeert om een huijsken te moegen timmeren bij de Veene
poorte naest het koel hofken van de touwslagers op de walle tegens de Stadts muijre aen, ende
dat op alsodanige wijte, lenckte ende breete, als hem bij deser Stadts Cameners sal
aengeweesen worden.
380. Den 27ste Octobris Anno 1649, fol.104vo.
Opte requeste van Sander Jansen, versoeckende, dewijle Ciliaen turffdrager deser Werdelt is
overleeden dat hij suppliant metten selven dienst wederom moege begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant mette vacerende plaetse van
het turffdragerschap van den overleeden turffdrager Ciliaen, mets betaelende aent’ Gilde de
gerechticheit daer toe staende.
381. Den 6de Novembris Anno 1649, fol.105.
Opte requeste vande momberen van zaelige Jan Berentsen en Marrigien Geerts naergelaten
onmundige kinderen, versoeckende van Schepen en Raedt te worden geauthoriseert tot het
vercopen van een huijs ende hoff tot Brunnepe gelegen, en de haere pleechkinderen uijt cracht
van successie toebehoorende.
Was geapost: Schepen en Raedt authoriseren de momberen hier in benoempt in dit haer
versoeck, mits dat de penningen daer van procederende tot het meeste proffijt en vordeel van
de onmundige kinderen mogen werden geemploijeert ende belecht.
382. Den 8ste Novemb(ris) Anno 1649, fol.105.
Hebben Schepenen ende Raedt de heer Witten geordonnert, om uuit het averschott van sijne
Ecclesiastique Camer aen naevolgende deser Stadts Ecclesiastique meijeren van Drenthe te
betaelen als te weeten, aen Geert Wordingen wegen gedane reparatie ant schaeps schott ende
anders, als mede wegen negen reijsen herwaerts te doene raeckende de saecke sijne arve, de
somme van dertich caroli gulden.
Aen Jan Temmingen tot Meppen wegen gedane reparatie ande turffschuire, de somme van 22
(gulden) – 5 (stuijver) ende aen Wolter Geerts wegen gedane reparatie aen sijn huijs de
somma van 18 (gulden) – 7 (stuijver) – 8 (penningen).
383. Den 10de Novembris Anno 1649, fol.105vo.
Opte requeste van Jenneken van Wilsem, int’ leven suster van wijlen Tijman van Wijlsem,
alhijr in den heere wesende overleeden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, ordonneren in desen, dat Frans ende Bartelt van
Wilsem cum suis haer uuit het erffhuijs van wijlen Tijman van Wilsem sullen hebben te
holden ende dat sij de sleutelen, soe deselve uuit het voorschreven erffhuijs hebben gelichtet
Jenneken van Wilsem als geinstitueerde universele erffgename van obgemelte Tijman van
Wilsem, sullen hebben ter hande te stellen, meenen nu averts de voorschreven Frans ende
Bartelt van Wilsem cum suis, ietwes op de herediteit van zaelige Tijman van Wilsem te
hebben te praetenderen, sulckx sullen deselve alhijr voor een Achtbaren Gerichte, ende
nergens anders hebben te institueren.
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384. Den 11de Novemb(ris) Anno 1649, fol.106.
Opte requeste van de geene soe sich als Erffgenamen van wijlen Tijman van Wilsem ab
intestato soecken te gedragen, remonstrerende, hoe dat haer door de Gerichts dinaer Albert
Bolt is bekent gemaeckt ofte aengesegt, dat supplianten haer van t’ erffhuijs solden hebben te
ontholden, ende de sleutelen te quiteren. Versoeckende supplianten van Schepenen ende
Raedt dat haer Achtbaren haer supplianten te bevoorens copia authentiq vande gemelte
erffhuijs briven van wijlen Tijman van Wilsem geliven toe te staen en te vergonnen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt persisteren bij de apostille op de requeste van Jenneken
van Wilsem op gisteren affgegeven, waernae supplianten geordonnert worden haer alnoch te
reguleren.
385. Eodem die [11 Novembris 1649], fol.106vo.
Op de requeste van Femme Gerrits olt tusschen de t’ soeventich en t’ achtentich iaeren,
versoeckende mit een penninckens tegens den aenstaende winter te moegen worden versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstighen suppliante mit thijen goltgulden eens,
ende dat voor de lestemaele, om uuijt de Caemer vande Ecclesiastique goederen van de
E: Burgemeester E. Rijnvisch t’ ontfanghen.
386. Den 15de Novemb(ris) Anno 1649, fol.106vo.
Opte requeste van Engeltien Meijers nagelaten weduwe van zaelige Lambert Franssen,
versoeckende datse met opengevallene geestelijcke wooninge mochte werden begunstigen.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen suppliantinne, met de vacante woninge, voor
desen Jan Gerrijts trijpwerckers weduwe door speciale gunste, tot haer overlijden toe beseten.
387. Den 20ste Novemb(ris) Anno 1649, fol.107.
Opte requeste van Merrichien Konstapels.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliante huijsvestinge ende slapinge int’
Sieckenhuijs, ende dat tot aen staende Paesschen toe, ende souden dat het selve in
consequentie sal getoegen worden.
388. Idem [20 Novembris 1649], fol.107.
Opde requeste van Gerrit Alberts pannebacker versoeckende in sijn hoogen olderdoem ende
groote armode, soe voor als sijn impotente dochter een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met twintich goltgulden
eens, soe hij uuit deser Stadts Ecclesiastique goederen, vande Camener den E: Rijnvisch sal
hebben te ontfangen.
389. Idem [20 Novembris 1649], fol.107vo.
Opte requeste van Roloff Jansen deser Stadts dachhuijrder, versoeckende dat hem, in dese
duire ende benauwde tijden, waerinne hij onder anderen de huijshuijre niet weet te verdienen,
tot een verblijff ende woeninge moege geaccordeert worden de Corps de guarde buiten de
Veenepoorte boven de grafte staende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant dese voorschreven Corps de
guarde tot sijne woeninge, ende dat bij provisie ende tot revocatie van haer Achtbaren.
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390. Idem [20 Novembris 1649], fol.107vo.
Opte requeste van Albert Peters Jager woenende tot Genemuijden, versoeckende dewijle
deser Stadts Ecclesiastique dijck bij de Duijmdijck gelegen wel omtrent veertich jaren uuit
suppliants twee margen landes op de Genemuijder matthe gelegen, is gemaeckte ende in
regardt suppliant door den brandt groote schade heeft geleden, desfals eenich verseth.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant in regardt van sijne pretensie
hijrinne verhaelt, als mede van sijne geleedene schade durch den brandt gecauseert, met vijff
en twintich goltgulden eens, soe hij uuitte Camer van deser Stadts Ecclesiastique goederen
van den E: Rijnvisch, sal hebben te ontfangen.
391. Den 24 Novembris Anno 1649, fol.108.
Opte requeste van Reijnder Gerrijts soone van Gerrijt Reijnerts meester van de Stadts
dachuijrders, versoeckende dat haere Achtbaren hem aende Capiteijn wilden recommanderen
ten eijnde hij onder sijne compagnie mochte werden aengenomen off hem begunstigen met
een subsidium op dat hij een marsse mochte becomen ende hem alsoo eerlijck te mogen
genereren.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen den suppliant met een pondt groot vlaems eens
toe een subsidium waer door hij een marsse moge becomen te ontfangen uijt de Caemer van
de heer Cuerbeecke en Hoolboom.
392. Den 26ste Novemb(ris) Anno 1649, fol.108vo.
Opte requeste vande Bedinaers van den Armen Camers alhijr remonstrerende hoe dat durch
ordre van een Achtbaren Magistraet ande Camer gebracht is, om te verplegen, een lam
soontien van zaelige Erenst Alberts genaempt wesende Henrick Erenst ende dat het selve
neffens noch twee andere naegelaten kinderen van den voorschreven zaeliger Erenst Alberts
waervan momberen sijn Jan Jans Panhuijs ende Dirck Pouwels, is hebbende een huijsken,
schuire ende hoffken, soe om de schulden te betaelen diende vercooft te worden,
versoeckende van haer Achtbaeren hijrtoe consent.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen inde vercoopinge van het huijsken, schuire
ende hoffken hijr voiren verhaelt.
393. Den 27ste Novemb(ris) 1649, fol.109.
Hebben Schepenen ende Raedt Derck Jacobs tot versetth van sijne geleedene schade, uuit de
Ecclesiastique Camer vanden E: Rijnvisch eens begunstiget met thijn caroli gulden.
394. Den 29ste Novemb(ris) Anno 1649, fol.109.
Wegent’ offereren van seecker boeckien geintituleert wesende twee Godtvruchtige
onderwijsingen inde beginselen de Christelicke leere ende hebben Schepenen ende Raedt
Dr. Theodorum ab Eijbergen begunstiget met thijn goltgulden, soe sijn Eerwaerde uuitte
Ecclesiastique Camer van den E: Rijnvisch sal hebben te ontfangen.
395. Den 1ste Decembris Anno 1649, fol.109.
Opte requeste van Jan Bartelsen, versoeckende alsoo hij in armoede vervallen sijnde, eenige
gemoederen verwerkt waeren om hem een wooninge, om hem van de huijshuijre te verlichten,
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te timmeren, dat haere Achtbaeren daer toe gunstelick een plaetse achter de Weeme aen de
Stadts muijre bij de nieuwe huijsen van Jan Ligger te vergunnen.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen Albert Bolte, om dese hier in versochte plaetse
te mogen betimmeren, op alssdaene hoochte ende breete als het naeste huijs van Jan Ligger is
getimmert, mits jaerlix tot een thins te betaelen eenen goltgulden á xxiij (28) stuijver, waervan
het eerste jaer op Paesschen in het jaere 1651 sal verschijnen.
396. Den 6de Decemb(ris) Anno 1649, fol.109vo.
Hebben Schepen en Raedt haeren mede radesvrunt de E: Reijner Janssen Hoolboom
toegestaen seecker ledige plaetse bij de Hagenpoorte naest de huijsen van Henrick
Eingbertssen Brouwer, tot aen den hoeck, om deselve te betimmeren mits jaerlix tot een thins
betaelende een en een halve goltgulden, de gulden 28 stuijver gereeckent, waer van het eerste
op Paesschen anno 1651 en soo voorts sal verschijnen.
397. Idem [6 Decembris 1649], fol.109vo.
Opte requeste van Henrick Eingbertssen Brouwer, versoeckende seecker ledige plaetse om te
mogen betimmeren, en alsoo dese Stadt te vercieren.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen den suppliant met de ledige plaets oostwaert op
sijn huijs responderende om de schuijre daer albereets staende, aen het daer alreets getimmert
huijs te brengen, en dan voorts nae de de hoeck toe aen te timmeren, tot aen het huijs, mede
tot aen den selven hoeck bij de E: Burgermeester Hoolboom vande ander sijde te timmeren en
op te bouwen, mits betaelende tot een jaerlicke thins anderhalve goltgulden waer het eerste
jaer anno 1651 sal verschijnen.
398. Den 8ste Decemb(ris) Anno 1649, fol.110.
Opte requeste van Jan Hendricksen Backer oldt burger deser Stadt, versoeckende alsoo hij tot
een hoogen olderdoom van 85 iaeren is gecoemen, ende nijet langher de cost can winnen, dat
hij mit een cleijn subsidium mochte worden versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen den suppliant in sijnen tegenwoordighen
toestant, mit thijen goltgulden ad: 28 stuijver t’ stuck eens t’ ontfangen uuijt de Ecclesiastique
Caemer vande heer Burgemeester Evert Rijnvisch. Actum in Senatu.
399. Idem [8 Decembris 1649], fol.110vo.
Opte requeste van Jacobbien Willems geweesene dienstmeijt van Mr. Werner Smit, toe
kennen gevende hoe dat Casper Herms geweesene knecht van gedachte Mr. Warner haer
suppliante trouw belofften gedaen, haer bekent ende bevrucht hebben ende daerbij
aengenoemen suppliante in de kercke te sullen echten ende dat hij t’ sedert dien tijdt,hijr
vande getrocken ende gebleven is, laetende hijr verdient loon vander Mr. Werner,
versoeckende over sulx alsoo sij van een iongen soon is verlost ende craem heeft gelegen,
ende het kijndt moet onderhouden ende opvoeden dat haer van dat golt een penninck mochte
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, ordonnieren Mr. Werner Smit, dat hij de helffte van
alsoodaene penningen als Casper Herms sijn geweesen knecht van verdient loon of
anderssints competeren ende toebehooren aende suppliante sal hebben te betaelen end euuijt
te richten, de resterende ande hem tot naeder ordre van een Achtbaren Raedt beholdende,
sullende hem t’ selve strecken voor goede betaelinge, noch te geensints daer over hijer naer
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aengemaent sal connen worden, maer indien hij Caspar hijernaer eenighe actie vermeijnt te
hebben, sal deselve alsdan nijet tegens Mr. Werner, maer tegens de suppliante naer
iustificeringe van sijn saecke sal hebben te intenteren.
400. Den 15 Decemb(ris) anno 1649, fol.110vo.
Opte requeste van Hendrick Frericksen cleermaecker toe kenne gevende hoe dat hij suppliant
mit een huijs voll cleijene kijnderen is begaefft, waer onder gansch lam ende creupel;
versoeckende over sulcx dat sijn elendich soentien uuit een alimentatie mochte begunstighet
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstighen suppliant tot onderholt van sijne lamme
ende creupel soentien, met vijff en twintich goltgulden eens, om uuijt de caemer vande
geestelickhijt vande E: Evert Rijnvisch t’ ontfanghen.
401. Den 15 Decemb(ris) anno 1649, fol.111.
Opde requeste van Sara Moockx, toe kennen gevende welcken gestalte sij suppliante haer
tegenwoordich bevindt gansch indispoost durch dien sij swaerlijcken gevallen ende haer
beserich heeft, versoeckende dat U Ed. haer suppliante in dese haere groote ongelegenheijt,
mit alsoodanich tractament, als Jannigien van Wilsem, tot noch toe uuijt deser Stadt
Ecclesiastique Caemer jaerlix heeft genoeten te benificieren ende gunstelicken te subsidieren,
dewijle de voorschreven Jannigien van Wilsem van haer broeder een harediteijt ende
erffenisse heeft becoemen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met het voorschreven
tractement om in twee termijnen te moegen ontfangen waervan het eerste termijnen op
Paesschen toecoemende 1650, ende het ander termijn op Michieli daer aen volgende sal
coemen te vervallen.
402. Idem [15 Decembris 1649], fol.111.
Opde requeste van Berent Arents Koer, boven schoelmeester, versoeckende verbeteringe van
sijn tractement.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijff en twintich
goltgulden eens, soe suppliant uuitte Ecclesiastique goederen vande Camener den
E: Rijnvisch sal hebben te ontfangen.
403. Idem [15 Decembris 1649], fol.111vo.
Opte requeste van Jan Alberts ende Jan Wijchgerts als momberen van Driesien Jacobs,
onmundige soontien van Jacob Jacobs Backer in echtschap bij zaelige Anna Wijchgers
geprocreert, versoeckende consent alsoo de mede eijgenaren van seecker arve op Camperveen
ande Coelelucht gelegen, genegen sijn omt’ selve mede te moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen voorschreven, om ten
meesten prijse, neffens de andere mede eijgenaers, te moegen alieneren ende vercoopen, haer
plechkindes aendeel van het arve hijr boven gementioneert, ende de peningen, soe daervan
werden procederen ten meesten prijse, van haer plechkindt te emploieren.
404. Idem [15 Decembris 1649], fol.111vo.
Opte requeste van Henrick Hermsen Gardunier versoeckende in sijn hoogen olderdoem ende
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soberen staet, een jaerlijckx penninckien uuit der Stadts Ecclesiastique goederen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen den suppliant met thijn goltgulden eens,
soe suppliant uuit deser Stadts Ecclesiastique Camer vanden E: Rijnvisch sal hebben te
ontfangen.
405. Idem [15 Decembris 1649], fol.112.
Opte requeste bij Lambert Roeloffs en Dirck Lamberts overgegeven, als dacholderen van
zaelige Marrigien Thijments naergelaten dochteren, versoeckende, aldewijle uijt cracht van
seecker verbot wegen Juffer Indith Plettenburch weduwe Coniets der vorsaeck van Jan
Aeltsen mede erfgenaem van zaelige Marrigien Thijments voornoempt, aen desselffs erffenis
gedaen, dat haer Achtbare het voorschreven gebodt weegents de twee dochteren haer godt
wilden affdoen en wijsen deselve creditueren op het goet van den gemelten Jan Aeltsen mede
dat haere Achtbare ordre tot deijlinge en scheijdinge gelieven te stellen.
Was geapost: Schepen en Raedt authoriseeren de heeren hooftluijden van het Uter Espel de
E: Johan Roeloffs Eeckholt, ende E: Evert Reijnvisch, om haer te vervuegen in het sterffhuijs
van zaelige Marrigien Thijments, ende aldaer behoorlijcke schiftinge en deijlinge tusschen de
erffgenaemen van de voornoemte Marrigien Thijments zaelige te maecken en te procureeren.
Sullende het anpardt van Aelt Janssen in sequestro soo lange verblijven tot dat de Ed: Indith
van Plettenburch weduwe Coniets van seecker obligatie van twee duijsent caroli gulden
nevents de verloopene interesse van dien op Aelt Janssen voornoemt slaende, sall wesen
voldaen en betaelt. En in cas de gemelte heeren hooftluijden int’ geseijde sterffhuijs niet
sullen comparieren, off uijt oorsaeck dat haer E.E. sulx onnodich sullen achten off andersints
belet sijn, soo worden die hier in benoemde dacholderen de eersaeme Lambert Roeloffs en
Dirck Lambert, nevents Aelt Jans sijne dacholderen volle macht en authoritet bij Schepen en
Raedt verleent, om in voorgaende forma mette voorschreven scheijdinge en deijlinge voort te
varen en behooren te procedeeren.
406. Den 20ste Decembris Anno 1649, fol.113.
Opte requeste van Greete Lubberts naegelatene weduwe van zaelige Jan Monie, versoeckende
in haren hoogen olderdoem ende seer soberen staet een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliane uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener de E: Rijnvisch sal hebben te
ontfangen.
407. Den 22ste Decembris Anno 1649, fol.113.
Opte requeste van Janneken Bredaes, versoeckende dewijle sij is woenende bij de Regiments
Camer ende deselve is schoenmaeckende soe wanner de selve is vuil gemaeckt durch de
Gilden, soe daer comen te teeren, desfals een penninckien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat suppliante wegen het
schoonmaecken van de Regiments Camer van ijder Gilde, soe daer comt te teeren per ijder
dach een carels gulden, sal hebben te geniten ende te ontfangen.
408. Idem [22 Decembris 1649], fol.113vo.
Opte requeste van Hermanna Baecks, versoeckende in hare groote aermode, een jaerlijckx
subsidie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met vijff en twintich golt
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gulden eens, soe Albert Bolt voor suppliante uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener de
E: Rijnvisch sal hebbente ontfangen, en suppliante daervan bij gelegentheit een penninckien
te laten toecomen.
409. Idem [22 Decembris 1649], fol.113vo.
Opte requeste van Bette Cornelis weduwe van zaelige Evert Engberts, versoeckende in dese
diere tijt met een penninckien ondersteuent te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliante uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener, de E: Rijnvisch sal hebben te
ontfangen.
410. Idem [22 Decembris 1649], fol.113vo.
Opte requeste vande mundige kinderen van zaelige Burgemeester Albert vander Hell.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen om redenen haer Achtbare daer toe
moverende, dat Joncker Johan Bosman ende Albert van der Cuerbeecke in hare momberschap
over wijlen Burgemeester van der Hellen onmundige voor soontken sullen hebben te
continueren.
411. Den 3de Januari Anno 1650, fol.114.
Opte requeste van Geertien Herms weduwe van zaelige Jan Herms, versoeckende datse bij
dese dure tijt met haer vier kinderen met een subsidie mochte werden begunstiget.
Was geapost: Suppliantinne wordt begunstiget met thijn carels gulden uijt het overschot
vande heer Burgemeester Witte.
412. Idem [3 Januarij 1650], fol.114.
Opte requeste van Henrick Gijsberts schoenmaecker out Burger deser Stadt, versoeckende in
sijne armoede waertoe hij met vrou en kinderen, mede door een langduijrigr sieckte is comen
te vervallen met een penninckien te worden gesoulageert.
Was geapost: Suppliant wordt begunstiget met thijn carels gulden t’ ontfangen uijt de
Eclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Witte.
413. Idem [3 Januarij 1650], fol.114vo.
Opte requeste van Jan Wesselts cleermaecker vertoonende hoe dat sijn soontgen nu ettelijcke
maenden geleden in door de Stadts Gasthuijs peerden in Stadts wercke sijnde, was
overgereden en grotelijx beseert met versoeck dat hem door haer Achtbare tot betaelinge van
het meijsterloon, ijds mochte werden gegeven.
Was geapost: Suppliant wordt begunstiget met thijn carels gulden eens, uijtte Ecclesiastique
Caemer van de Heer Witte t’ ontfangen.
414. Den 5de Januarij 1650, fol.114vo.
Opte requeste van Jacob Herms Schocker geweesene pachter vande brandewijn accijs, te
kennen gevende, hoe dat hem in verhaelter qualite van verscheijden persoonen een
merckelijcke somma als noch was competeerende, bij faulte van welckers betaelinge hij de
heer Ontfanger Hoff welcke hem suppliant tot voldoeninge van sijne pachters aendringende,
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met en sall connen te vreden stellen versoeckende derhalven dat haer Achtbare hem de
behulpelijcke handt hier in wilde bieden ten eijnde sijne debitueren tot de voorschreven
betaelinge mochten werden geconstringeert, op dat hij mede de heer Ontfanger contentement
mochte geven.
Was geapost: Schepen en Raedt verstaen naer voorgaende deliberatie dat den suppliant in
sijn recht gunstelijck de handt sal worden geboden vergunnende hem tot dien eijnde den
geruchte dienaer, om dese hier bij gaende persoonen volgents het ingegaen contract tot de
betaelinge fine mora toe interpelleren en te houden: Soo doch ijmandt den selven tegents het
gemelte contract ijders vermeijnde hebben in te brengen, sall sich te vervoegen bij de heeren
inder tijt, ende sijne saecke aldaer remonstreren, waerop alsdan haer E:E: naer behoren
vermogen sullen te letten.
415. Den 10de Januarij 1650, fol.115vo.
Opte requeste van Beert Janssen cleermaecker, remonstrerende hoe dat hij suppliant nevents
sijn vrou twee oude luijden sijnde, niet capabel haer noodtdruft te connen winnen veelmin
haer huijshuijr te betaelen en dat de Brigitten Tooren, bequaem tot een wooninge, leedich is
staende, met welcke sij derhalven ootmoedelijck versochten te mogen werden begunstiget.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen den suppliant in desen sijnen ellendigen staet,
met die hier in versochte wooninge van de Brigitten Tooren, om deselve te mogen bewoonen.
416. Idem [10 Januarij 1650], fol.115vo.
Opte requeste van Jacob Dapper, versoeckende dewijle hij geheel impotent is, gunstelicke
verhooginge van sijn iaerlijcke tractement.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met hijn goltgulden eens,
soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van de camener de E: Rijnvisch sal hebben te
ontfangen.
417. Idem [10 Januarij 1650], fol.116.
Opte requeste van Stoffer Reijners linnewever, versoeckende, in regardt van sijn
gebreckelijcke kindt verme(e)rderinge van sijn jaerlijckse tractement.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant eens extraordinaris met thijn
goltgulden, soe hij uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener Rijnvisch sal hebben te
ontfangen.
418. Idem [10 Januarij 1650], fol.116.
Opte requeste van Toenis Jansen torffmeter, versoeckende, in regardt van sijnen hoogen
olderdoem, dewijle hij de huijshuijre niet weet over te winnen, en dewijle Jan Vos is
overleeden, dat hem met sijne vrouwe moege geaccordeert worden, om bij des voorscheven
Jan Vos weduwe, in de woeninge achter Dr. Plancium gelegen te moegen intrecken ende
mede wonen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant om bij de weduwe van
zaelige Jan Vos, met hunne woeninge, in de woeninge hijrinne verhaelt, te moegen intrecken
ende metter woeninge daerinne te continueren tot revocatie.
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419. Den 11de Januarij Anno 1650, fol.116vo.
Hebben Schepen en Raedt de Secretaris Jacobus Vriesen, op sijn versoeck toegestaen, de
betaelinge van seecker glas tot achthijn caroli glden, welck nevents de wapens vande
Landtschap en de beijde andere respective Hooftsteden in een nieu getimmerde sael was
gestelt.
420. Den 19de Januarij Anno 1650, fol.116vo.
Opte requeste van Mr. Cornelijs Janssen Kistemaecker, tegenwoordich Beltvader,
remonstrerende, hoe dat hij olt sijn selfts blintachtich, met twee lamme kinderen, niet
bequaem en is printipael bij dese ongelegen tijden, van hervorder hem met sijn familie te
generen, versoeckende over sulx dat haer Achtbaerheden sijn tractament sijnde tusschen 42 á
45 caroli gulden twelck hij als Beltvader is genietende, noijt sijnde verbetert, gunstelijck
wilden augmenteren.
Was geapost: Schepen en Raedt hebben den suppliant sijn tractament gunstelijck uijt goede
consideratien, soo van desselfts olderdom gebrecklijckheijt als andersints geaugmenteert en
verbetert, tot sestich caroli gulden jaerlijx, soo den suppliant uijt de middelen van den Belt sal
hebben te ontfangen.
421. Idem [19 Januarij 1650], fol.117.
Opte requeste van Geert Wordingen, te gemoet voerende hoe dat hij met consent van een
Achtbaeren Raede aen Johan Willems het erve tot Sweele in Drente bij hem voor desen
gemijnt hebbe overgedaen, mits sich als borge voor de pacht, als sijn eijgen propre schult
verbindende, en alsoo den genoemde Jan Willems op de geseijde betaelinge geen acht is
staende, waer door indien sulx mochte continueeren, den suppliant tenlesten aengesprooken
mochte worden , t’ welck te hooch gelopen sijnde, den suppliant niet doenlijck soude wesen
op eene tijt te voldoen, versoeckende derhalven dat haere Achtbaeren hem als huijrman in de
betaelinge wilden aensien, en den tegenwoordig gebruijcker geen dilaij off uijtstel op sijn
begeerte toestaen.
Was geapost: Schepen en Raedt ordonneren den Rentmeester Jan Henrix, dat hij van nu aen
op de persoon van Geert Wordingen als principael huijrman, van dit hier in genoemde erve
sall hebben te sien, en den selven om betaelinge aen te spreecken. Soo dat hij van den
tegenwoordigen gebruijcker niet sal hebben te eijsschen, noch denselven eenich uijtstel te
vergunnen.
422. Den 19de Januarij Anno 1650, fol.117vo.
Hebben Schepenen ende Raedt haren Roedendrager Jan Arents op sijn versoeck geaccordeert,
om een seeckere plaetse op den Burgel beginnende van Egbert opt’ Eijnden woeninge aff
naede roijinge tot het stappin toe, tot verciringe vande Stadt te moegen betimmeren, ende
gelijck hem voirts durch de heeren hooftluijden vant’ Utter Espel sal aengewesen worden,
mets dat hij wegen de stall op de voorschreven plaetse staende de weduwe van zaelige Egbert
Martens nae redelijckheit sal hebben te contenteren, betaelende dienvolgende hij Jan Arents
ofte sijnen erffgenamen van de voorschreven plaetse tot een thins jaerlijcks aende Stadt twee
goltgulden waer van het eerste jaer thijns op Paesschen anno 1651 sal verschenen wesen.
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423. Den 22ste Januarij Anno 1650, fol.118.
Hebben Schepenen ende Raedt de beijde naegelatene soonen van zaelige Alert Dircks
Biersteecker voor haer Achtbaerheden ontbooden, ende deselve voorgehouden, oft sij
Sr. Abraham Loreijn Brouwer tot Harlem, wegen sijne achterstedicheit van geleverde bijeren
aen haren voorschreven vader Alert Dircks, monterende ter somme van 4945 caroli gulden 7
stuijver souden weeten te contenteren ofte goede sufficante burgen, daervoor te stellen, waer
op de selve verclaert hebben de voorschreven Brouwer Sr. Lorain tot reddinge van haer
zaelige vaeders erffhuijs de goede handen wel te willen bieden, maer dat sij geen raedt en
wisten, de voorschreven Brouwer Sr. Lorain te contenteren, dat oversulckx sij het erffhuijs
van haren zaelige vaeder niet doechten aen te veerden, maer waren t’ selve verlatende. Ende
hebben voorts Schepenen ende Raedt op de requeste van Sr. Loraen voorschreven de heeren
hooftluijden vant’ Broeder Espel met een Secretaris geauthoriseert om de naegelatene
goederen van obgemelte Alert Dircks te inventariseren. Ende sullen dienvolgende de
voorschreven goederen ten meesten prijse, tot profijt van des voorschreven Alert Dircks
creditoren ten overstaen van Burgemeester Vreese neffens Sr. Lorain ofte desselves
volmachtiger opentlijck vercooft worden, ende de penningen daer van procederende in den
gerichte gedeponeert worden, om bij de repective creditoren met beslach ende aenpandinge
daer op geprocedeert te worden om nae exspiratie van jaer end edach, het poinct van
praeferentie end econcurrentie alhijr ter hooger bancke, onder de respective creditoren daer
over gedisputeert te worden.
424. Den 26ste Januarij Anno 1650, fol.119.
Opte requeste van Maijken Daniels bedroeftde naegelatene weduwe van zaelige Coert
Willems alhijr onder de heije doot gebleven sijnde, versoeckende in haren sooberen staet, als
met dree cleine kinderkens wesende bliven sitten met een clein jaerlijckx penninckien
begunsiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
durch Burgemeester Backer uuit sijn averschot sal hebben te betaelen, ende ordonneren voirts
haer Achtbaren dat suppliante haer tegens Paesschen toecomende, nae haer vrunden dal
hebben te begeven.
425. Idem [26 Januarij 1650], fol.119.
Opte requeste van Lonijs (Loijs) Saulom (Salomon) van Uttrecht versoeckende dat hij een
peerde vullemeul alhijr tot gerijff van de gemeene duffelneeringe moege setten ende dat
suppliant daertoe eene plaetse moechte aengeweesen worden, praesenterende suppliant de
neeringe voor mindergelt te dienen, als sij oijt bedient sijn geweest.
Was geapost: Schepenen ende Raedt het bericht van de interessenten hijr op verstaen
hebbende ende alsoe deselve verclaert hebben tegens t’ setten van de peerde vullemeul hier
vooren verhaelt niet te hebben, als ist dat haer Achtbaren suppliant geaccordeert hebben,
accorderen hett cracht deses om een peerdevullemuel tot benficie van de neeringe te moegen
setten, ende dat ter plaetsen bij de Morren poorte bij den Jssel gelegen, welcke plaetse haer
Achtbaren Burgemeester Willem Jacobs Worst voor desen wel geaccordeert hebben ende nu
verclaert heeft deselve plaetse wel te willen verlaten, mets wegen sijne gedane oncosten ande
verplaetse gecontenteert wordende, soe verstaen haer Achtbaren dat suppliant wegen de
oncosten ande voorschreven plaetse gedaen Burgemeester Willem Jacobs Worst tot
reedelijckheit sal hebben te contenteren.
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426. Idem [26 Januarij 1650], fol.120.
Voirts hebben Schepenen ende Raedt, Henrick Rust hoeftman tot Brunnepe in sijn armode
eens begunstiget met thijn goltgulden, soe hij uuitte Ecclesiastique goederen vande Camener
de E: Rijnvisch sal hebben te ontfangen.
427. Den 29 Januarij Anno 1650, fol.120.
Ope requeste van Luttgert Toenis naegelatene weduwe van zaelige Christiaen Borchgers,
versoeckende in haere groote armode, met een jaerlijckx penninckien geasisteert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met vijfthijn goltgulden eens,
soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener de E: Rijnvisch sal hebben te
ontfangen.
428. Den 1ste Februarij Anno 1650, fol.120vo.
Alsoo seecker proces, tegens den prediger tot Sweele, nopende seecker tindt acker
gesustineert, de Stadt van Campen is comen sodanich te succumberen, dat deselve in de
gehele costen van de proceduire gecondemneert, en dat naer gedaene moderatie bij het
Gerichte men tegens den meijer in Drente met executie tot voldoeninge heeft geprocedeert,
sulx dat men hem sijn peerden stont om te vercoopen, waer over hij sich aen Schepen en
Raedt geadresseert. Soo hebben haere Achtbaerheden den Rentmeester Jan Hendrix
geordonneert de gemelte gerichte ende costen tot hondert seven carels gulden vijfthijn
stuijvers gemodereert, nevents vier gelijcke gulden acht stuijvers over de executie gevallen
aen den meijer, uijt het overschot van de heer Arnolt Witte sijne Ecclesiastique Caemer, te
ontrichten en te betaelen.
429. Den 2de Februarij Anno 1650, fol.120vo.
Opte requeste van de eijgenaers vande peerden vullenmeulen alhijr op den Vloedijck gelegen,
remonstrerende hoe dat sij verstaen hebben, dat voor de neeringe alhijr ter stede noch een
vulle moele sal geset worden, streckende tot groote affbreucke van des suppliantens neringe;
versoecende consent om hare huijsen ende muelen te moegen vertimmeren ende verbeteren
tot haren besten rade.
Was geapost: Schepenen ende Raedt het versoeck van supplianten in behoirlijcke deliberatie
gelecht hebbende accorderen supplianten dat sij almede tot beneficie vande neeringe een
peerde vulle mule naede nije inventie van de Mr. van Uttrecht sullen moegen doen stellen off
hare peerde vulle muelen, naede voorschreven nije inventie sullen moegen doen approprieren.
430. Idem [2 Februarij 1650], fol.121.
Opte requeste van Hans Berentsen drapier versoeckende alsoo sijn vrouwe ende hij tot een
hoogen olderdoem gecoem is, ende geen levens middelen en heeft, noch nijet can verdienen,
mit een jaerlixe penninck geassisteert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant eens mit thijen goltgulden om
uuijt de Caemer vande geestlicheijt, vande E: Bmr. Evert Rijnvisch te ontfangen.
431. Idem [2 Februarij 1650], fol.121.
Opte requeste van Anna Jans van Staeden, versoeckende alsoo sij tot een hoogen olderdoom
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van 75 iaeren ende veele gelts mit rechten ende plechten, tot uuijtverige van haer
rechtveerdighe saecke heeft geconsumiert, datse mit een penninck jaerlix uuijt de
geestlickheijt mochte worden versijn.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliante mit vijffthijen goltgulden eens,
om uuijt de Caemer van de geestlickheijt, van de E: Bmr. Evert Rijnvisch t’ ontfangen.
432. Den 5de Feb(ruarij) Anno 1650, fol.121vo.
Opte requeste van Frerick Frericks deurbewaerder vande Boven ende Buitenkercke,
versoeckende, dewijle sijnen dienst inde Armen Camer van tijt tot tijt, swaerder wordt, eenige
verbeteringe van sijn jaerlijckx tractement, soe hij desselfs is genitende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren ende verbeteren suppliants jaerlijcks
dertich carels gulden, ende dat in regardt van sijne goede devoir ende dienst, soe suppliant
inde Armen Camer is doende.
433. Idem [5 Februarij 1650], fol.121vo.
Opte requeste van Joncker Roloff van Ingen versoeckende consent om seeckere leedige plaese
aen deser Stadts muijre, achter de Nijemuijre tegens suppliants achterhuijs gelegen, te moegen
betimmeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant om tot verciringe vande Stadt een
woeninge te moegen timmeren, ter plaetsen hijrinne verhaelt gevende desfals des jaers ande
Stadt tot een thins eenen goltgulden, waer vande eerste thins op Paesschen anno 1651 sal
verschenen wesen.
434. Idem [5 Februarij 1650], fol.122.
Opte requeste van Court van Warendorp, versoeckende, tot sijne woeninge mette Boven
Jsseltoren begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot sijne woeninge, mette
Boven Jsseltoren hijr voiren verhaelt, ende dat tot revocatie van haer Achtbaerheden.
435. Idem [5 Februarij 1650], fol.122.
Wegent’ offereren van een Carmen wesende een loffsanck van de Stadt Vollenhoe hebben
Schepenen ende Raedt Joannem Vollenhovium, ut het averschott vande Ecclesiastique Camer
van den Ed. Witten, vereert vijff en twintich carels gulden.
436. Idem [5 Februarij 1650], fol.122vo.
Opte requeste van Mette Berents weduwe van zaelige Rutger Petersen in sijn leven gewesen
Broeckheer, versoeckende, dat haer Achtbaren haer off ijmandt van haer kinderen daer mede
wilden begunstigen.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen des suppliantinnes soon Peter Rutgers genoemt
met die hier genoemde charge van Broeckheer hier te vooren bij haer zaelige eheman bediene,
en dat op de selffde conditien en emolumenten, gelijck hier te bevorens bij de Broeckheeren is
getrocken.
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437. Idem [5 Februarij 1650], fol.122vo.
Opte requeste van Jan Cornelissen buijten burger deser Stadt versoeckende in sijnen
ouderdom met een penninckien te mogen werden gesoulageert.
Was geapost: Suppliant wordt bij speciale gratie weder om bij dese ongelegentheijt van tijt
begunstiget met thijn goltgulden eens, te ontfangen uijt de Ecclesiastique Caemer van de heer
Burgemeester Rijnvisch.
438. Den 7de Februarij Anno 1650, fol.123.
Opte requeste van Jaspar van Wijringen als oom ende momber sijnes broeders Peter Henrix
van Wijringes twee sonen, bij sijn zaelige huijsvrou Geertruijdt Jacobs in echte geprocreeert,
Henrick en Jan van Wijringen, versoeckende dat sijn broeder voornoemt, volgents gedaene
formele bewijsinge aen sijne geseijde kinderen, waer van de eene als nu getrout en ander
mede mondich wesende, mochte werden gehouden uijtterichten een somma van vier duijsent
carels gulden, als waer bij de voorschreven Henrick en Jan van Wijringen ten hoochsten
geinteresseert.
Was geapost: Schepen en Raedt hebben naer voorgaende deliberatie, dat Peter Henrix van
Wijringen aen sijne twee soonen Henrick en Jan van Wijringen sall hebben en geholden
wesen te ontrichten en uijt te keren, alsodaene vier duijsent carels gulden als bij hem op den
16de December anno 1630 alhier ten overstaen van Schepenen in den E: Gerichte aende
geseijde soonen, bij Geertruijdt Jacobs in echte verweckt, sijn bewesen.
439. Den 14de Februarij 1650, fol.123vo.
Opte requeste van Jan Jurrisen ende Berent Jansen Linde als momberen van Sara Jacobs en
Henrick Jacobs, remonstrerende hoe dat haer kinder beste moeder Barber Jacobs deser
werdelt is comen te overlijden, waer van haer plechkinderen een aenpart van een huijs alhijr
als mede aen een stuckien landts bij de Oosterwolder gelegen, is aengeerfft, versoeckende
consent om deselve beijde aenparten neffens de andere mede eijgenaers vande voorschreven
beijde parcelen van goederen tot afflossinge van de schulden des erffhuijses ende voorts tot
profijt van hare plechkinderen te moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de voorschreven momberen om der
kinderen aendeel van het voorscheven huijs ende arve, als mede des voorschreven aendeel
landes ten meesten prijse ende profijt van hare plechkinderen opentlijcken neffens de mede
eijgenaren te moegen veralieneren ende vercoopen.
440. Den 16 Feb(ruarij) 1650, fol.124.
Hebben haere Achtbaerheden Mr. Joost van Steenwijck, wegen dat hij het gewulfte inde
Buitenkercke seer wel gemaeckt heeft ex
441. Idem [16 Februarij 1650], fol.124.
Op het requeste van Barbara Krancke Mollerus, tot Deventer tegenwoordich woonachtich,
versoeckende om niet te worden genootsaecht haer herwerts te begeven met een penninckien
des jaers te mogen werden gesoulageert.
Was geapost: De suppliantinne wordt begunstiget met thijn goltgulden eens, uijt de
Ecclesiastique Caemer van de E: Evert Rijnvisch te ontfangen.
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442. Den 19de Feb(ruarij) Anno 1650, fol.124vo.
Opte requeste van Dirck Herms, versoeckende op de leedige plaetse omtrent Floris Willems
wagemeesters woeninge gelegen, een huijsken te moegen timmeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant om tot verciringe van de
Stadt, voirts ande woeninge van Henrick Dircks d’ eene aen naede roijinge op de lenckte van
twintich voten, een woeninge te moegen doen timmeren.
443. Idem [19 Februarij 1650], fol.124vo.
Opt versoeck van Jan Claesen Valckx, hebben Schepenen ende Raedt hem om goede
consideratien wegen sijn gepachten camp vande Ecclesiastique Camer bij Blockzijl gelegen
van de pachtpenningen geremitteert vijer en vijftich carels gulden, waer van in ijder camer
inde ses pacht jaeren negen carels gulden, sullen moegen gecortet worden.
444. Den 24ste Feb(ruarij) Anno 1650, fol.125.
Hebben Schepenen ende Raedt, opt versoeck vande dree naegelatene dochteren van wijlen
den Stadts Secretarius Dr. Hoichstraten deselve geaccordeert ende toegestaen, om eene
woeninge met een flaems gevelken tot verciringe van de Stadt te moegen timmeren, an desen
Stadts muijre ende aen deser Stadts gevell vande woeninge op de Oldestrate gelegen, alwaer
de voorschreven dochteren tegenwoirdich sijn woenende, ende dat voirts naede roijinge vande
planckettinge gelijck deselve tegenwoirdich aldair ter plaetsen is staende. Ende hebben haer
Achtbaerheden om consideratien verstaen, dat het H. Geestes Gasthuijs uuitte voorschreven
woeninge, soe tegens het H. Geestes Gasthuijs over comt te staene, des jaers tot een thins sal
hebben te geniten thijn carels gulden waer vande eerste thins op Paesschen anno 1652 sal
verschenen wesen.
445. Den 26 Februarij Anno 1650, fol.125vo.
Hebben Schepenen ende Raedt opt versoeck van Burgemeester Joan Rolofs Eeckholt ende
Lambert Rolofs Eeckholt gebroderen haer E: geaccordeert ende toegestaen, om tot verciringe
van de Stadt toe samen twee woeningen te moegen doen timmeren aen deser Stadts muijre
tegens hare huijsen ende arven op de Oldestrate, over staende, blivende met haer getimmer
binnen de roijinge van de boomen aldair staende geplaneert wesende ende sonder een stupen
daer voor te sullen moegen doen maecken, ende sal van ijder wooninge des jaers ande Stadt
betaelt worden twee goltgulden waervan de eerste thins op Paesschen anno 1652 verschenen
wesen.
446. Den 28 Feb(ruarij) Anno 1650, fol.125vo.
Hebben Schepenen ende Raedt geordonneert dat uuit het averschott van de Ecclesiastique
Camer van den Ed. Joan Gansneb gnt. Tengnegel, aen Burgemeester Wijntges werderom
sullen ontrichtet worden alsodanige 18 (gulden) - 10 (stuijvers) – 0 (penningen als sij E:
betaelt heeft voor een glaes, soe wegen de Stadt Campen gesettet is , in des predicants huijs te
Raelte.
447. Idem [28 Februarij 1650], fol.126.
Opte requeste van de heer Burgemeester Heijmen Herms Backer, versoeckende dat sijne inde
Holtsagers poorte ande Stadt muire ende hoff van Lambert Roeloffs een stuck van een plaetse
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mochte werden toegestaen om aldaer een affdack te mogen setten tot bevorderinge en
accommodement van sijn houtcoopmanschap.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen de Burgemeester Backer in dit sijn versoeck,
om een affdack ofte schuire tot het setten van sijn holt te maecken.
448. Den 2de Martij 1650, fol.126.
Opt versoeck van Dirck Henrick Doot, Roeloff Peters ende Effse Stevens, versoeckende mette
cost in eene deser Stadts Gasthuijsen begunstiget te worden.
Was geapost: Dewijle op supplianten versoeck niet heeft connen gedisponeert worden voor
dese tijt, als ist, dat Schepenen ende Raedt hoer van deselve ut deser Stadts Ecclesiastique
camer van den E. Rijnvisch begunstiget hebben met thijn goltgulden eens.
449. Idem [2 Martij 1650], fol.126vo.
Opte requeste van Egbertien Jans weduwe van zaelige olde Pan Jan remonstreerende hoe dat
haer overleden eheman eenich holt ande ro(e)de hadde gelevert, welcke hij tegens sijn pacht,
nevents de verpondinge altijt hadde gecortet, en dat de Burgemeester Brouwerius in sodaene
cortinge difficulteerde, waer suppliante versocht sodaene cortinge toe te laten bij een
Achtbare Raede te mogen werden geordonneert.
Was geapost: Schepen en Raedt verstaen dat de heer Camener Brouwerius, de suppliannte
gelijck voor en geschiet, de cortinge sall toelaten.
450. Den 14de Martij Anno 1650, fol.126vo.
Hebben Schepenen ende Raedt Maijken Daniels naegelatene weduwe van zaelige Coert
Willems Ruijter, soe alhijr onder de heije doot gebleven is, noch eens begunstiget met
vijfthijn goltgulden, soe suppliante uuit het averschot vande Camer vande heeren Brouwerius
ende Backer sal hebben te ontfangen, ende hebben voorts haer Achtbaerheden goet gevonden,
de voorschreven weduwe te recommanderen ande Armen Camer alhijr, overmits suppliante
niet can vertrecken als geene vrinden van middelen buiten dese Stadt hebbende woonen.
451. Den 16de Martij Anno 1650, fol.127.
Opte requeste van Arent Franschen schoemaecker, versoeckende in sijn soberen staet met een
penninckien begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant voor den tijt van veerthijn
weecken, per ijder weecke met een goltgulden, soe suppliant uuit het averschott van de
Ecclesiastique goederen ende Camer vande Ed. Witten sal hebben te ontfangen.
452. Idem [16 Martij 1650], fol.127.
Opte requeste van Lummeken Henricks huijsvrouwe van Albert Rijcks deser Stadts
Rademaecker, versoeckende dewijle haer man vertrocken is, dat sij in den voorschreven
dienst moege gecontinueert worden, als sullende eenen goeden knecht aensetten, ten eijnde de
Sadt ende voorts een ijder wel moege geaccommedeert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliante in haer versoeck ende dat bij
provisie ende tot revocatie van haer Achtbaerheden.
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453. Den 19 Martij Anno 1650, fol.127vo.
Opte requeste van Jurrien Gerrits, versoeckende consent, om een huijs ofte woeninge te
moegen timmeren, tegens de Stadt muijre omtrent de Veenepoorte, aen Henrick de Deenen
huijs, ende dat ter lenckte van twintich voet vant’ hoffien van Gerrit Touwslager, soe deselve
voor suppliant hijrtoe wil open laten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant in dit sijn versoeck.
454. Den 21ste Martij Anno 1650, fol.128.
Opte requeste van Claes Lamberts deser Stadts karreman, versoeckende in dese diere benarde
tijden met een penninckien begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant eens met thijn goltgulden, soe
suppliant uuit deser Stadts Camer van de heeren Cameners Witten ende Vreesen sal hebben te
ontfangen.
455. Den 23ste Martij Anno 1650, fol.128.
Hebben Schepenen ende Raedt verstaen dat dewijle Hermen Karsten bijervoerder, met sijn
wagen het kindt van Henrick Bisschop aen sijn hoeft seer beschadiget heeft, dat hij wegen
pijn en des kindes smert, boven het meesterloon, aende vaeder sal hebben te betaelen vijftich
carels gulden.
456. Idem [23 Martij 1650], fol.128.
Opte requeste van Dirck Jans pijpenmaecker, versoeckende op de leedige plaetse omtrent de
Stadts muijre tusschen gemelte muijre ende het Calver hecken toorentien, ter zijden van
seecker woeninge affdaecks wiese, aldaer gebout, een huijs te moegen bouwen, ende dat
tegens eenen reedelijcken thins.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant om ter plaetse hijrinne verhaelt,
ende soe hem suppliant duech de heeren hoeftluijden aengeweesen is, tot verciringe van den
Stadt, een huijs te moegen bouwen ende te doen maecken, betaelende desfals des jaers tot een
thijns ande Stadt eenen goltgulden, waervan de eerste thins op Paesschen anno 1651 sal
verschenen wesen.
457. Idem [23 Martij 1650], fol.128vo.
Opte requeste van Egbert Jansen meter, wesende begunstiget met het anleggerschap vant’ saet
versoeckende alsoe eenige weijgerich sijn vant’ anleggen vant’ saet, soe vande solders
affgescheept wordt hem sijne gerechticheit te betaelen, dat haer Achtbaerheden geliven te
verstaen, dat suppliant vant’ Anleggen en saet soe van de solders affgescheept wordt, beijde
sal worden betaelt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat suppliant soe wel vant’ saaet
dat van de solders affgescheept wordt als dat alhijr aengelecht wordt, sijne gerechticheit van
1 ½ stuiver vant’ last sal hebben te eijschen, te voerderen ende te ontfangen.
458. Den 26ste Martij Anno 1650, fol.129.
Opte requeste van Egbert Jacobs tinnegieter, remonstrerende hoe dat Dries Jans Twent uijt
sijn neringe scheijdende sijn charge van deser Stadts maeckelaer aen hem wel soude willen
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overdoen, versoeckende derhalven dat haer Achtbaerheden in sodaen transport gunstelijck
wilde consenteeren.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen den suppliant in dit sijn versoeck uijt speciael
favuer, om dese hier in gementioneerde maeckelaerdije van Drees Twent t’ mogen
overnemen, waer toe hem dan een Achtbaren Raedt mits desen authoriseert.
459. Den 3de April Anno 1650, fol.129vo.
Opte requeste van Jan Willems remonstreerende hoe dat Geert Wordingen hem bij een
Achtbaren Raade valschelijck hadde verdacht gemaeckt, als soude hij int’ betaelen van sijn
pacht in mora verblijven, daer doch hij suppliant de pacht van 1649 als alleen pretendeerende
schuldich te wesen, all hadde voldaen waerdoor Schepen en Raedt den geseiden Geert
Wordingen bij Apostille den 19de Januarij 1650 affgegeven hadde toegestaen dat den
rentmeester Jan Henrix alleen op hem als principael debituer soude hebben te sien t’ geen
t’ geen bij suppliant groote ongelegentheijt verweckte: Versoeckende derhalven dat den
gemelten Geert Wordingen van sijn borgtocht mochte werden ontslagen, en hij nade pacht
gecontinueert.
Was geapost: Is bij resumptie bij een Achtbare Raade verstaen dat Jan Willems van nu
voortaen volgents het transport door Geert Wordingen met consent van Schepen en Raedt den
2de Novembris anno 1647 geschiet, als meijer sal moeten aengesien ende aengemaent worden,
hem in de lopende huiriaren in qualite voornoemt als meijer continueerende, en Geert
Wordingen van de borgtocht op den 2de Novembris 1647 gemelt aengenomen ontslaende.
460.

Idem [3 April 1650], fol.130.

Copia.
Anden weledelen hooch achtbaren Raedt deser Stadt Campen.
Vertoenen reverentlijck de erffgenamen van wijlen d’ Ed. Burgemeester Albert van der Hell,
hoe dat sij hebben bevonden, dat den gemelten Burgemeester met het ingaen van sijn laeste
houwelijck sijne voerkinderen altemiddelijck haere moederlijcke goederen hebben beweesen
referrierende voor hem alteveele swaericheden in consideratie van den goederen gelijck sijn
Ed. oock t’ selve genoechsaem te kennen geeft in sijne testamentaire dispositie, door de
welcke sijn Ed. sijne huijsvrouwe ende naekinderen wederom merckelijcken beneficieeren,
tot groot naedeel en praeiuditie van sijne voorkinderen, dewelcke daer wederom tegents
hebbende een naeder accort streckende tot praeiuditie daerinne van de voorschreven weduwe
ende naekinderen. Soe ist dat de gemelte weduwe met de voerkinderen wel genegen souden
sijn in vrintschap met malcanderen t’ accorderen, ende beijde ten deele cessie doende van
haer recht, sonder connen uuitvinden middelen tot beijder contentement ende richtinge van
alle swaricheden des sterffhuijs. Edoch alsoo daer is een minderjarigen soen, die van t’ sijne
noch niet mach disponeren, ende de momberen vandien niet machtich sijn eenige cessie van
goedt off recht te doen U Ed. hoochachtbare daertoe verleent. Soo werdt wel dienstelijck
hijrmede versoecht dat U weledele hoochachtbare geliven willen t’ ordonneren, macht te
geven ende t’ authoriseren de voornoemte momberen, om in conformiteit van de andere
broeders en suster de saecke in vrintschap te moegen vinden ende cessie te moegen doen, al
waer sij t’ samen souden vinden te behoren op dat alle geschillen mochten geweert worden,
ende de saecken in vrientschap tot beijden contentement mochten gevonden worden.
Dit doende: Schepenen ende Raedt dit hijrinne verhaelde versoeck in behoirlijcke
deliberatie gelecht hebbende consenteren het selve den supplianten ende authoriseren
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dienvolgende de momberen van het onmundige soentien hijrinne genomineert, tot
voltreckinge van den teneur ende den inhoudt van dese voorschreven requeste.
461. Den 6de Aprilis Anno 1650, fol.131.
Dewijle Jan Wesselts cleermaeckers soontien, seeckere tijt geleeden door de Gasthuijses
peerden sijn vant Geestes in Stadts werck hebbende geweest is overgetreden ende grootlijcken beschadiget, als hebben Schepenen ende Raedt opt versoeck van den voorschreven Jan
Wesselts in regardt van den voorschreven leste, bij sijn soontien geleeden hem noch
begunstiget met thijn goltgulden eens,soe hem uuit het averschottt van de Camer vande
E. Brouwerius ende Backer sullen gevolcht worden.
462. Den ix (9)de April Anno 1650, fol.131vo.
Opte requeste van Jan Jacobs Sluemer en Aeltien Roeloffs sijn huijsvrouwe naergelaten
kinderen, remonstrerende hoe dat den boedel van haer overleden olderen sich beswaerlijck
vertoonde, sulx dat met de overgebleven goederen de schulden des erffhuijses in totum niet
souden werden connen voldaen, versoeckende derhalven authorisatie van Schepen ende Raedt
om met de creditueren te mogen accordeeren.
Was geapost: Is naer voorgaende deliberatie bij een Achtbaren Raedt verstaen, dat de
goederen van den hier in genoemden boedell ten overstaen van van het Gerichte sullen
werden vercoft, bij welcke de penningen daer van procederende in sequestro sullen
verblijven, opdat naer expiratie van jaer en dach onde de crediueren het punct van preferentie
en concurrentie, naer Stadt recht moge gedisputeert en afgehandelt.
463. Idem [9 April 1650], fol.132.
Opte requeste van Trijne Wolters versoeckende alsoo sij met haer suster simpel sijnde,
onmachtich was haer te onderholden, met een jaerlijx subsidie te werden gesoulageert.
Was geapost: Suppliantinne wordt begunstiget met thijn goltgulden eens, uijtte
Ecclesiastique Caemer vande heer Burgemeester Rhijnvisch.
464. Den 13de Aprilis Anno 1650, fol.132.
Wegent’ offereren ende dediceren van seeckere theses de urbe Campenci, hebben Schepenen
ende Raedt hares rectoers soene Dr. Joannem Davidem Wengbeil, begunstiget met vijff en
t’ soeventich carels gulden; waervan de gerechte helfte toe comende Michaeli ut de
Ecclesiastique camer van den E: Rijnvisch ende de wederhelfte op Paesschen Anno 1651 uuit
de Ecclesiastique Camer van den E: Backer sal betaelt worden.
465. Den 16de April Anno 1650, fol.132.
Opte requeste van Mr. Hermen Henrix timmerman, remonstreerende, hoe dat op de plaetse
van het huijs, alhier bij de Haegenpoorte met consent van een Achtbaren Raade geset, noch
een inhoeck op welcke een vervallen muir staet, teweten tusschen het vall ende Haegenpoorte,
was, welcke hij suppliant naer removeeringe, off anders openinge van dueren en casijnen daer
in maeckend versocht te mogen betimmeren.
Was geapost: Wordt om redenen bij een Achtbaren Raedt niet raedtsaem geoordeelt, eenige
openinge in deser Stadts muire te maecken, maer indien suppliant aldaer op de plaets een
schuire wilde setten, sulx wordt hem bij Schepen en Raedt toegestaen.
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466. Den 20ste Aprilis Anno 1650, fol.132vo.
Opte requeste van Mr. Sijmon Jansen constapel, versoeckende een penninckien tot sijne
huijshuijre.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thijn goltgulden eens,
soe suppliant tot vollenste van huijshuijre, uuitte Camer vande E: Witten ende Vreese sal
hebben te ontfangen.
467. Idem [20 Aprilis 1650], fol.133.
Opte requeste van Hermen Geerts Backer olt burger deser Stadt, remonstreerende, hoe dat
suppliant sijne dree koenen voormaels hebbe gehadt ende geweijdet in het Broer Broeck
edoch dat suppliant, sijn huijs tegens over de de Waege hebbe vercooft, tegewoirdich bij sijn
swager omtrent de Haegenpoorte metter woene is gecomen, ende gemelte sijne dree beesten
hebbe doen brengen, naer betaelinge der gerechticheit in het Buiten Broeck; waertegens al soe
hem de Broeckheer van dat quartier is stellende, vermeinende dat gemelte beesten sullen gaen
tot verdoen ende profijt van des suppliants swager, maer alsoe suppliant wel bij sijn swager
woent, dan sijnen blijff apart ende besonder heeft ende rechtevoorts, als buiten tijts sijnde,
overrael geen huijrhuijs ende gelegene woeninge weet te becomen, oock oprechtelijck
verclaert, dat hij dese beesten, voor hem selver aenhoudt, ende dat hij tegens den winter
geseijde beesten niet op sijn swagers stall, maer op sijns selffs stal, daer toe te bekomen, sal
doen brengen, opsetten ende verbliven laten, versoeckende, dat hem suppliant moege
toegelaten worden, gemelte beesten desen soemer over int’ Buiten Broeck te houden,
belovende suppliant om een ander woeninge ende verblijff onder en tusschen uuit te sien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat supplianten dree melck konen int’
Buitenbroeck sullen moegen verblijven, doch dat suppliant hem met den eersten met een
aparte woeninge ende stall sal hebben te versien ende hem metter woeninge van sijn swager
sal moten begeven, ende sal mede uuit sijne woeninge tocht ende wachte hebben te doene,
gelijck sulckx van olts gebruickelijck is geweest, contrarie anerst doende, sal de meenten niet
moegen beslaen, noch sullen sijne konen int’ Buiten Broeck niet getolereert worden.
468. Idem [20 Aprilis 1650], fol.134.
Schepenen ende Raedt het bericht van Jan Abrahams op de requeste van sijn kinderen vrinden
verstaen hebbende, accorderen, dat Jan Abrahams de interessen vande penningen, soe van sijn
kinderen moeders clederen geprocedeert sijn, tot naeder ordre van haer Achtbare jaerlijckx sal
hebben te geniten.
469. Den 21ste Aprilis Anno 1650, fol.134.
Opte requeste van Jan Geerts remonstreerende, hoe dat een Achtbare Raedt goetgevonden
heeft, dat twee parthijen uuit een huijs geen koenen inde Broecken slaen moegen,
versoeckende, dewijle suppliant inde tijt van veerthijn dagen van sijn swager gedenckt aff te
trecken, dat hem moege toegestaen worden om sijne koenen int’ Broeck in te slaen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant sijn versoeck, mets dat suppliant
sijne beloeften hijrinne gedaen, sal hebben nae te comen.
470. Den 30ste April Anno 1650, fol.134vo.
Opte requeste van Mr. Hermen Scherprichter, versoeckende der Stadts meenten te mogen
beslaen.
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Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen den suppliant dat hij op de Greente een peerdt
nevents andere Borgers sall mogen beslaen.
471. Idem [30 April 1650], fol.134vo.
Opte requeste van Berent Jacobs versoeckende seecker huijsken op de Welle aen het Stadts
bolwerck, bij de hoff van Burgemeester Hoolboom staende ende bouvellich sijnde, thijn voet
in de lengte, thijn in de breete, en thijn in de hoogte tot accommodatie van sijn twijch te
mogen vergrooten, sonder eenich sicht daer in te maecken, waerdoor de heeren Hoolboom,
Eeckholt en Lambert Roelofs in haere hoven souden werden gesien.
Was geapost: Suppliant wordt in dit sijn versoeck, om de geseide schuire te vergrooten thijn
voet inde lengte, en breete, als oock seven voet inde hoogte, tot het drogen, schellen off
verlesen van sijn twijch te gebruicken, gewilvaeren en sulx tot revocatie van haer
Achtbaerheden.
472. Den 4de Maij Anno 1650, fol.135.
Opte requeste van Wijcher Jansen Boom, versoeckende in sijn hoogen olderdoem ende
soberen staet, een jaerlijckx subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thijn goltgulden eens,
soe suppliant uuit deser Stadt Ecclesiastique Camer van den E: Rijnvisch sal hebben te
ontfangen.
473. Idem [4 Maij 1650], fol.135vo.
Opte requeste van Gerrit Hoffman, versoeckende met het vacerende Roedendragerschap van
zaelige Peter Bartholomeus begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met deser Stadts vacerende
Roedendragerschap, ende dat op de profijten daer toe staende, ende mach hijrop comen bij de
heeren Burgemeesteren inder tijt.
474. Idem [4 Maij 1650], fol.135vo.
Opte requeste van Lambert Wessels, soene van deser Stadts oude ende getrouwe dinaer ende
Roedendrager Wessel Ulricks, versoeckende met het vacerende Roedendragerschap van
zaeliger Peter Bartholomeus begunstiget te worden.
Was geapost: Hijrop can tegenwoirdich niet gedisponeert worden, maer om goede
consideratien, verstaen Schepenen ende Raedt dat suppliant nae het overlijden van sijn
vaeder, in desselves plaetse als een Roedendrager deser Stadt sal comen te succederen.
475. Idem [4 Maij 1650], fol.136.
Schepenen ende Raedt hebben om goede consideratien, soo tot voortsettinge van sijne studia,
als tot vermeerderinge van sijn bibliotheecq Dno. Jelijs van Langenburg ’s iaerlix boven sijn
ordinaris tractament begunstiget met sestig carels gulden, in twee termijnen, als Paesschen en
Michaelis te ontfangen, waer van het eerste termijn als lestleden Paesschen deser lopenden
jaer anno 1650 verscheenen uijt de Ecclesiastique Caemer van de heer Rhijnvisch, en soo
voorts, sal betaelt worden.
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476. Idem [4 Maij 1650], fol.136.
De predicant Eijl tot Swoll ende de Maioer ter Borch, sijn op haer versoeck, ijder met een
glaes vereert in haer nij gebouw, waer van het een ut deser Stadts Camer in tempore ende het
ander te weeten van den voorschreven predicant uuit deser Stadts Ecclesiastique goederen in
tempore sal betaelt worden.
477. Den 7de Maij Anno 1650, fol.136vo.
Opte requeste van Bartha Wijntges als in het voorleden iaer selffs naer haer zaelige eheman
Herman van Breda sijn overlijden gehadt hebbende de administratie van het Weeshuijs waerin
bij haer meer uijtgegeven als ontfangen 427 carels gulden, versoeckende aldewijle haer bij de
wesevader op de Stadts renten was gewesen, aenwijsinge, waer en uijt wat Caemer sij deselve
mochte waernemen.
Was geapost: Suppliante sal dese hier in benoemde penningen hebben t’ ontfangen uijt de
Caemer van de heer Witte en Vreese, van de weesen haer renten.
478. Den 13de Maij Anno 1650, fol.136vo.
Op het versoeck van de Gedeputeerde der Gemeente van Diepenheijm , hebben Schepen en
Raedt haer tot reparatie van haer vervallene kerck begunstiget met hondert carels gulden,
t’ ontfangen uijt de Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Rhijnvisch.
479. Idem [13 Maij 1650], fol.136vo.
Op de requeste van Jan Lamberts sijn huijsvrou remonstrierende hoe dat haere olderen sijn
twee stock olde luijden, woenende op een acker vande Ecclesiastique caemer, datse bij haere
mochten intrecken, om haer handtreckinge te doene ende datse nae doode van haere, de acker
landts, daer het huijssien is opgebouwt gaerne in pacht solden beholden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, accordieren supplianten om die hijrinne verhaelde
redenen gunstelicken haer versoeck.
480. Den 18de Maij Anno 1650, fol.137.
Opte requeste van Jan Jans, versoeckende eenige verbeeteringe van sijn jaerlijcks tractement
van 50 caroli gulden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thijn goltgulden eens,
soe suppliant uuit deser Stadts Ecclesiastique Camer van den E: Rijnvisch sal hebben te
ontfangen.
481. Den 28ste Maij Anno 1650, fol.137.
Opte requeste van Henrick Jans ende Albert Jans momberen over zaelige Aelt Henricks
voirmans onmundige kinderen, remonstrerende, hoe dat sij haer beswaert vinden den boedel
ende naerlatenschap van obgemelte Aelt Henricks, simpliciter aen te tasten; Versoeckende
consent, om den voorschreven boedel sub beneficio inventarij te moegen aenveerden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen voorschreven, om neffens
Joncker Gerrit Blanckvoirt ende Crijn Starcken den boedel van zaelige Aelt Henricks sub
beneficio inventarij te moegen aenveerden.
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482. Idem [28 Maij 1650], fol.137vo.
Op het versoeck van Jan Arents roedendraeger deser Stadt, dat haer Achtbaerheden hem
suppliant wilden begunstigen met seeckere ledige plaetse alhier bij de Calverhecken poorte
aen der Stadts muire, om deselve te mogen betimmeren, waerdoor hij sijn handtwerck, t’
welck hij suppliant op de Haegen poorte niet en can bequaemlijck oeffenen, tot dienst der
burgen mocht voort te setten, is hem suppliant sulx bij hem Schepen en Raedt gunstelijck
geaccordeert en toegestaen.
483. Den 30ste Maij Anno 1650, fol.137vo.
Opte remonstrancien van Peter Henrix van Wijringen, te kennen gevende, hoe dat de heer
Burgemeester Brouwerius difficulteerde in het betaelen van drie testamenten, welcke boven
het ordinaris getal van xxiiij (24) alrede bij de heer Brouwerius gemelt volgents ordonnantie
van een Achtbaere Raade uijt het overschot van sijn Ecclesiastique Caemer voldaen, aen
naercomende heeren waeren gedistribueert is bij Schepen en Raedt verstaen dat de
gementioneerde overige testamenten almede bij de heer Camener Brouwerius uijt des selfts
geseide overschot sullen werden betaelt.
484. Idem [30 Maij 1650], fol.138.
Opte requeste van de weduwe Geesien Coerts, versoeckende in haer hoogen olderdoem ende
groote armode een jaerlijckx penninckien tot hare huijshuijre.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
sij uuitte Ecclesiastique camer van den E: Rijnvisch sal hebben te ontfangen.
485. Den 8 Junij Anno 1650, fol.138.
Hebben Schepenen ende Raedt tot verlossinge van Claes Gerrits uuitte Cuinders beijde
soonen, bij der Tu(r)cken toe Algiers gevangen sittende geaccordeert vijff en twintich
goltgulden, soe voor de helfte uuit deser Stadts Camer ende de wederhelfte uuit deser Stadts
Ecclesiastique Camer in tempore betaelt sullen worden.
486. Idem [8 Junij 1650], fol.138.
Opde requeste van Dirck Claes ende Henrick van Munster versoeckende consent, om een
raame te moegen setten achter het nieuwe werck tegen over t’ Boven Bolwerck, om hare
duffelen daeraen te droogen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten om ter plaetsen hijrinne
verhaelt, een raam te moegen doen stellen.
487. Idem [8 Junij 1650], fol.138vo.
Opte requeste an Arent Thisen ende sijn suster, versoeckende alnoch restitutio van de Armen
bedinaers alhijr van de resterende 100 caroli gulden ende 2 ringen, soe Coert Roeckes belent
heeft van sijn vrouwen moeders erffenisse, haren broder ende suster onthouden te hebbe.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen uuit consideratien, sonder daer toe gehouden
te wesen, dat de Bedinaers van den nootdruftigen Armen Arent Thisen wegen sijne
verloopene huijshuijre sullen moegen goet doen veertich goltgulden.
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488. Den 15de Junij Anno 1650, fol.139.
Opte requeste van Elsken Gerrijts, remonstreerende hoe haer voorsoon tegenwoordich van
huijs tot huijs op Ens gaet bedelen, waer door t’ beduchten stont, dat hij bij quaet geselschap
mochte raecken, en alsoo op het rabat comen: of om welcke voor te comen sij suppliante
nevents haer tegenwoordigen eheman wel souden genegen wesen deselve soone tot haer te
nemen, willende de stieffvader hem het ambacht van weever leeren en voorts tot sijn mundige
jaeren opbrengen, bij aldien een Achtbare Raedt gunstelijck wilde consenteeren, dat der
kinder mombaren, met namen Albert Crom en Egbert Jans, alsodaene dertich carels gulden
aen der kinder stieffvader souden uijtkeeren, welcke hem wegents sijns vaders naerlatenschap
door de moeder waeren bewesen.
Was geapost: Om verscheijden erheffelelijcke redenen bij een Achtbare Raedt in acht
genomen, worden die hier in genoemde mombaren geauthoriseert om de versochte dertich
carels gulden aen des kindes stieffvader mogen uijtkeeren, mits hij tot verseeckerheijt het
touwe ten onderpandt stelle, nevents het nakomen van sijne belofte, van voor het kint tot sijn
mondige jaeren vaders sorge te willen en te sullen draegen.
489. Den 19de Junij Anno 1650, fol.139vo.
Opte requeste van Hillichien Peters huijsvrouwe van Heuckelum Alberts versoeckende,
dewijle haer man wegen eenige hevige woorden, uuijt het Stadts werck gesett is, ende sij
suppliante tegenwoirdich out ende lam is, ende haer man weinich tegenwoirdich is
verdienende, dat haer Achtbare suppliantes man voorschreven geliven wederom int’ Stadts
werck aen te nemen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat de heeren Camenaers Heuckelum Alberts
int’ Stadts werck wederom bij provisie sullen moegen te wercke stellen. Ende dat hem
daerinne igelijck een eerlijck ende vroom persoone toestaet sal hebben te holden ende te
dragen, eenige faulten ende misbrucken int’ Stadts werck siende geschieden ofte bij ijmant
geplecht te worden, deselve voort datelijck de heeren Cameners bekent te maecken.
490. Idem [19 Junij 1650], fol.140.
Opte requeste van Engeltien Meijers weduwe van zaelige Lambert Fransen schoelmeester,
versoeckende dewijle sij suppliante met ses kinderen is bliven sitten, het tractement van haer
zaelige man te weeten 25 goltgulden de sjaers, noch eeige jaren te moegen geniten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met dit hijrinne verhaelde
jaerlijckse tractement van 25 goltgulden den tijt van dree jaren, uuit de respective
Ecclesiastique camers te ontfangen.
491. Den 19 Junij Anno 1650, fol.140.
Opte requeste van Thijs Hartgers ende Henrickien Hartgers.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Claes Andrisen, Bmr. Gerrit Steenberch
ende Mr. Peter Berents tot curatoren en momberen over de voorschreven beijde persoonen,
om haer huijs ende arve in de Hoffstrate gelegen opentlijck aen de meest biedende te moegen
veralieneren ende vercoopen, dat tot suiveringe ende reddinge van haer suppliantes staet ende
boedel sal gerequireert ende vereijschet worden, ende dienvolgende de overensige penningen
ten meesten profijt van de voorschreven beijde persoonen te emploieren ende aen te wenden.
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492. Den 22ste Junij Anno 1650, fol.140vo.
Opte requeste van Henrick Huijgo brouwer remonstrerende hoe dat sijn zaelige moeder
Bettien Egberts Lange, aen Gerrit van Brunnepe ten achter wesende de somma van 110
gulden van verschenen huijshuijre vant’ huijs daer tegenwoirdich de rooper in woent op
desselfts muebelen beslach gedaen heeft, om hare betaelinge daer aen te becomen waerop het
gevolgt dat geseijde Gerrit van Brunnepe uuit het huijs is vertrocken sijn beslagen goederen
uuitgenomen twee bedden soe hem mede te nemen bij provisie vergonnet wirden, tot
voldoeninge vande huijshuijre heeft laten staen, welcke goederen alsoe nu wel een tijt van 7 á
8 jaren aldair hebben gestaen, Gerrit van Brunnepe deselve niet heeft connen lossen, ende
suppliant als erffgenaem van sijn zaelige moeder moet werden voldaen, oock deselve
goederen, naer vermoeden geen vijfftich gulden sullen connen uuitbrengen. Versoeckende
over sulckx dat deselve affslager opentlijck tot voldoeninge van sijn achterstedige huijre
moegen vercooft worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat de goederen hijrinne verhaelt,
durch Jurrien Peters affslager opentlijck sullen vercooft worden, ende dat tot profijt van de
geene, soe bevonden sullen worden daertoe berechtiget te wesen.
493. Den 27ste Junij Anno 1650, fol.141vo.
Hebben Schepenen ende Raedt Gerrit Arents Cruiswercker op sijn versoeck geaccordeert
ende toegestaen, om oock een huijsken te moegen bouwen bij de Broder poorte aen het
tweede huijsken aldair staende nae de Calverhecken poorte aenstreckende, ende dat op
sodanige lenckte ende wijte als hem durch de heeren hooftluijden vant’ Broder Espel sal
aengewesen worden waervan hij jaerlijckx ende sijn effgenaemen tot een thins aende Stadt
betaelen sullen veerthijn stuijvers waervan de eerste thijns op Paesschen anno 1652 sal
verschenen wesen.
494. Den 29ste Junij Anno 1650, fol.141vo.
Opte requeste van Toenijs Rotgers tot hogen olderdom gekomen en blint geworden sijnde, en
mede van clederen ontbloot versoeckende derhalven van een Achtbare Raedt met een
wambois te mogen werden begunstigt.
Was geapost: Suppliant wordt dit sijn versoeck gunstelijck geconsenteert, sullende t’ selve
wambois door de heeren Cameners Witte en Vreese gecoft en betaelt worden.
495. Idem [29 Junij 1650], fol.142.
Opte requeste van Trientien Jans weduwe van zaeliger Krijn Carsten, versoeckende dewijle sij
het nootwendich van doen heeft, dat suppliante jaerlijckx de renthen moechte geniten van de
goederen soe van suppliants dochtertiens Neeltien Carstens bestevader Carst Arents en Mette
Jans int’ leven eheluijden heergecomen sijn.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren Mr. Daniel Berents en Goosen Goertsen als
momberen over het voorschreven dochtertien, om aen suppliante als moeder van het
voorschreven dochtertien des jaers te laten volgen vijftich caroli gulden van des voorschreven
dochtertiens opkompsten hijr voiren verhaelt, ende dat tot tijt toe, het meergemelte
dochtertien, de costen sal connen winnen, ofte sal comen te trouwen.
496. Den 2de Julij Anno 1650, fol.142vo.
Hebben Schepenen ende Raedt tot opbouwinge vande kercke tot Veesen, geaccordeert vijftich
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caroli gulden, soe uuitte Ecclesiastique Camer vande E: Rijnvisch sullen betaelt worden.
497. Den 6de Julij Anno 1650, fol.142vo.
Opte requeste van Fitkin (Fijgien) Egberts weduwe van zaelige Egbert Martens, versoeckende
vergoedringe te moegen hebben van Barent Barents van de oncosten, soe bij haer zaeliger
man gedaen sijn ande Barm bij de Wiltvanck, soe de voorschreven Barent Barents voor desen
geaccordeert ende toegestaen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt het rapport vande heeren hooftluijden vant Buiten
Espel hijr op verstaen hebbende, ordonneren in desen, dat Barent Barents vande melioratie
ende verbeteringe van de plaetse hijrinne verhaelt aen suppliante sal hebben te betaelen
vijftich carels gulden.
498. Den 9de Julij Anno 1650, fol.143.
Opte requestevan Hermken Baeck versoeckende in haeren soberen staet met seeckere ledige
Ecclesiastique woninge inde Groene Straete bij de Regiments Caemer te mogen werden
begunstigt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante in dese haer ongelegentheijt
mette hier in versochte woninge.
499. Idem [9 Julij 1650], fol.143.
Alsoo heer Drost Ripperda onder de glasen van de respective Steden, mede het wapen deser
Stadt hadde doen stellen en daer over versocht betaelinge tot sesthijn caroli gulden is sij Ed.
sulx toegestaen, uijt de Caemer vande heeren Witte ende Vreese.
500. Idem [9 Julij 1650], fol.143.
Insgelijs is Jan ten Broecke gunstelijcke geconsenteert de betaelinge van een glas soo hij in
sijn woninge hadde vernieut tot elff carels gulden, t’ ontfangen uijt de Caemer vande heeren
Cuerbeecke, en Hoolboom.
501. Den 14 Julij Anno 1650, fol.143vo.
Opte requeste van de Burgers der Stadt Wilsem ende de weerden aldair, remonstreerende hoe
dat de bijervoerders ende de accijsenaers alhijr, vande Haerlemer bijeren, soe met eenige
schepen van Haerlem alhijr ande Welle sijn comende ende gebracht worden ende in haere
schuite op Wilsem varende ende daerinne over gesettet wordende sijn eijschende ende oock
sijn beurende op vaerens? ende accijsgelt, versoeckende, dat haer tegens moege versien
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat de bijervoerders, van supplianten bijeren
van Haerlem comende ende in supplianten schippers schuite wordende overgenomen ende op
Wilsem voirt wordende gebracht ende waeraen bij de voorschreven bijer voerders niet
wordende gearbeit deselve daervan niet sullen hebben te eijschen noch te ontfangen,
belangende het tweede versoeck van supplianten daer op can tegenwoirdich niet worden
gedisponeert.
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502. Den 18de Julij Anno 1650, fol.144.
Opte requeste van Burgemeester Evert Rijnvisch, Henrick van Schoppen, Gerrit Avercamp
ende Arent Henricks Verwer, eijgeners vande Vollemoelens, versoeckende consent om een
behuisinge te moegen timmeren naest het Brigitten Clooster, ter plaetse aldair affgestecken
betaelende desfals jaerlijckx de thins daer op gestelt wesende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten om tot verciringe vande Stadt
ter plaetse hijrinne verhaelt naest de steege, soe neffens het Clooster aldair sal bliven een huijs
te moegen timmeren waer uuit supplianten des jaers op Paesschen tot een thins ande
Ecclesiastique Camer betaelen sullen dre goltgulden waer vande eerste thins op Paesschen
anno 1651 sal verschenen wesen.
503. Den 23 Julij Anno 1650, fol.144vo.
Op het versoeck van Gerrijt Ariaens is hem geconsenteert alhier aen desen Stadts muire bij de
Broeder poorte, achter aen het huijs van Arent Gerrijts modderman een huijs te mogen setten,
en sulx op de lengte en breete soo en als hem t’ selve door de heeren Hooftluijden is
aengewesen, mits iaerlix tot een thins betaelende eene goltgulden, sullende t’ eerste iaer daer
van verschenen wesen op Paesschen des jaer xvi C- twee en vijftich.
504. Den 23 Julij Anno 1650, fol.144vo.
Opde requeste van Anneken Dircks, versoeckende, dewijle durch het overlijden vande
weduwe van zaelige Jan Fopsen de wooninge van deser Stadts Wage is comen te vaceren,
daer mede begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante mette wooninge vande Wage,
ende dat bij provisie ende tot revocatie van haer Achtbaerheden.
505. Idem [23 Julij 1650], fol.145.
Opte requeste van Dno Christophoro Mollero gewesen vice Rector alhier versoeckende dat
een Achtbaere gunstelijck believe te verstaen, dat hij het quartael waer in hij tegen
tegenwoordich was getreden geheel mochte genieten, en dat noch met twee en veertich carels
gulden, soo hij aen sijn huijsheer ten achteren was begunstiget nevents een testimonium soo
van sijn E: leven als gedaene dienste in onse triviale schoole.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het lopende quartael
geheel t’ ontfangen als oock met een somma van tweer en veertich carelsgulden tot
affdoeninge van desselves huijshuijr en sulx uijt speciaele consideratie. Sullende hem voorts
een getuichenisse van sijn comportement alhier en die gedaene diensten gegeven worden.
506. Den 27 Julij Anno 1650, fol.145.
Opte requeste van Aren Fransen schoemaecker, versoeckende in sijn sieckte eenige asistentie
alsmede continuatie van den goltgulden des weecks.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant in sijne sieckte met een pont
groot eens ende dan noch ter weecke tot toecomende Kerstijt toe met een goltgulden, soe
uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Rijnvisch sal betaelt worden.
507. Idem[27 Julij 1650], fol.145vo.
Opte requeste van de weduwe van zaelige Geerlich Maurits, versoeckende een subsidium in
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hare ongelegentheit.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met twintich carels gulden eens,
soe suppliante voor de helfte uuit deser Stadts Camer ende de wederhelfte uuitte
Ecclesiastique Camer sal hebben te ontfangen.
508. Den 30ste Julij Anno 1650, fol.145vo.
Opte requeste vande respective Gildemeesters ende neeringe vant’ Laeckenmaeckers Gilde,
versoeckende dewijle het Brigittenkerckhoff sal betimmert worden, dat een plaetse bij haer
Achtbaeren moege aengewesen worden, datse de vijff ramen op het voorschreven
Brigittenkerckhoff staende moegen gesettet worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten om tot profijt, alsmede op de
costen van de neeringe vant’ Laeckenmaeckers Gilde, dese hijrinne verhaelt vijff ramen
buiten de Cellebroders poorte voorts bij de ramen aldair opde Ecclesiastique matthe staende,
ende soe supplianten wijder de plaetse daer van durch de Ecclesiastique Cameners sal
aengewesen worden te moegen doen setten. Ende houden haer Achtbaerheden de
voorschreven neeringe vrij om ietwes des jaers vande voorschreven ramen vande
Ecclesiastique Camer te betaelen.
509. Idem [30 Julij 1650], fol.146.
Opte requeste van Neeltien Jans weduwe van zaelige Gerbrant Witte, Scholtes, versoeckende
in haren soberen staet met een extraordinaris penninckien begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met twintich goltgulden eens
extraordinaris, soe suppliante uuitte Ecclesiastique goederen van den E: Rijnvisch sal hebben
te ontfangen.
510. Idem [30 Julij 1650], fol.146vo.
Opte requeste van Jan Dreesen ende de weduwe van zaelige Berent van Dulmen beijde
duffelmaeckers alhijr, remonstrerende, hoe dat supplianten hebben seecker raem, bij hare
beijdens dus-lange gebruijckt op het Brigitten kerckhoff, sijnde voorste raem, de welcke daer
gestaen heeft over de dertich jaren inden anvanck vande gemeene neeringe, ende alsoe nu het
voorschreven Brigitten kerckhoff sal betimmert worden, als versoecken supplianten dat haer
moege geaccordeert worden, om de voorgeschreven raemen te doen setten, omtrent de
Brigitten tooren, alwaer voor desen een raem gestaen heeft ende nu vergaen is.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten om dese voorschreven raemen
vant’ Brigittenkerckhoff te moegen nemen, ende de selve wederom te setten, ter plaetse hijr
voiren gementioneert.
511. Den 3de Augusti Anno 1650, fol.147.
Hebben Schepen en Raedt Henrico Johanni ab Utrecht om goede consideratien voor de tijt
van een jaer tot bevorderinge van sijne studia begunsticht met hondert en vijftich carels
gulden t’ ontfangen in twee termijnen, waervan het eerste op Michaelis naestcomende, en het
andere op Paesschen in den naestcompstigen jaere van 1651 vervallen en verscheenen sal
wesen.
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512. Den 10 Augusti Anno 1650, fol.147.
Opte requeste van de mombaeren van zaelige Aelt Henrix voerman, Hendrick Janssen en
Albert Janssen, remonstreerende hoe dat sij alrede aen liquide schulden hadden bevonden
over de 2500 caroli gulden, buiten de 3 á 4 jaeren soo hij aen dese Stadt ten achteren is,
waertegens behalven den inboedel van weijnich inportantie sijnde, tot proffijte des sterffhuijs
waeren een huijs, schuijre en twee cleijne hoffkens, versoeckende derhalven nevents de
geauthoriseerde creditueren dat haer Achtbaerheden haer tot vercopinge van het huijs wilden
authoriseeren en ijmandt uijt het midden van haer ijmandt bij te voegen ten welckers
overstaen het gemelte huijs vercoft mochte worden.
Was geapost: De heeren Hooftluijden van het Cellebroeders Espel, de heeren Voorn en
Langen, worden bij een Achtbaren Raedt geauthoriseert om ten haeren overstaen het huijs ten
meesten proffijte der creditueren en erffgenaemen door de momberen en geauthoriseerde
creditueren vercoft te worden.
513. Idem [10 Augusti 1650], fol.147vo.
Opte requeste van Berent van Borckem, en Seijno Janssen van Reenen, versoeckende een
raem buijten de Cellebroeders poorte te mogen setten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de supplianten met de versochte plaetse
buijten de Cellebroeders poorte, mits tot een thins iaerlix een goltgulden á 28 stuijvers
gevende, ende raemen op haer costen aldaer settende. Sullen oock supplianten drie parten van
Jurrien van Munster sijn raeme tot haeren laste setten, genietende daer voor twee jaren
vrijheijt van de thins hier boven gemelt.
514. Idem [10 Augusti 1650], fol.148.
Opte requeste van Claes Caspers bode, versoeckende bij dese dierte augmentatie van
huijshuir, en gelijck eenige der Boden was geschiet, met een nieuwen rock te werden
begunstigt.
Was geapost: Suppliant wordt bij een Achtbaeren Raedt begunstiget met een nieuwe rock,
t’ ontfangen vande heeren Cameners Witte en Vreese.
515. Idem [10 Augusti 1650], fol.148.
Opte requeste van Max Fransen, versoeckende, alsoo door het overlijden van Geerlich
Maurits de plaets van schipper op deser Stadts Jacht was comen te vaceeren, daer mede te
mogen werden begunstigt.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen den suppliant met den vacerende dienst van het
Stadts iacht op de profijten soo Geerlich Maurits nu overleden heeft genoten.
516. Den 13 Augusti Anno 1650, fol.148vo.
Hebben Schepen en Raedt Anna Boele in haer olderdom en tot betaelinge van de meister soo
over haer gebroocken scholder en arm begunstiget met xxv (25) caroli gulden t’ ontfangen uijt
het overschot vande heer Burgemeester Witte sijn Ecclesiastique Caemer.
517. Idem 13 Augusti 1650], fol.148vo.
Opte requeste van Mr. Hermen Janssen kistemaecker versoeckende noch twee, boven de soo
albereets bij een Achtbaeren waeren toegestaen ledige plaetse te mogen betimmeren op het
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Brigitten kerckhoff.
Was geapost: Schepen en Raedt wilvaren suppliant in dit sijn versoeck, mits betaelende
gelijck van andere huijsen geschiet, van ijder huijs drie goltgulden jaerlix, den gulden á 28
stuijvers waervan het eerste jaer op Paesschen in den jaere 1652 en soo voorts verscheenen sal
wesen.
518. Idem 13 Augusti 1650], fol.149.
Opde remonstrantien van Dirck Stippert te kennen gevende, hoe dat sijne mombaren, waer
van Egbert op t’ Ende noch levendich en Eng(b)ert de Diender nu overleden is, aen Geert
Janssen in verhaelter qualite verkoft seecker huijs van welcker cooppenningen noch
resterende ongeveer 50 gulden, soo hij remonstrant, wel mundich, en nu all eenige jaeren
getrout geweest sijnde, van noden hebbende geern soude ontfangen: Maer door dien hij met
gemelte sine momber Egbert op t’ Ende in questie en proces geraeckt is, en hem alsoo geen
bedanckinge conde doen, wegen sijne administratie van momberschap, waer door hij van het
gementioneerde huijs geen overdracht, sonder welcke coper de leste cooppenningen niet
wilde tellen conde en sijn momber niet en wilde doen, versoeckende derhalven dat een
Achtbaere Raedt hem speciael hier toe wilde authoriseeren, soo is hem sulx uijt verhaelde
redenen gunstelijck geconsenteert, en toegestaen.
519. Den 17de Augusti Anno 1650, fol.149.
Opte requeste van Lutgert Gerrits weduwe van zaelige Christiaen Borchgaert, versoeckende
in hare groote armode eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn carels gulden eens,
soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Rijnvisch sal hebben te ontfangen.
520. Idem [17 Augusti 1650], fol.149vo.
Opte requeste van Femmetien Gerrits weduwe van zaelige Willem Tijmens versoeckende in
haren hoogen olderdoem ende groote armode een jaerlijckx penninckien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn carels gulden eens,
soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer vande E: Rijnvisch sal hebben te ontfangen.
521. Idem [17 Augusti 1650], fol.149vo.
Opte requeste van Greetien Alfers remonstreerende, hoe dat seecker persoon genaempt
Henrick Janssen met welcke sij drie houlijxe proclamatien gehadt hadde, was nu twee iaeren
geleden duer gegaen en dat haer suppliantes goederen in lombert tot Swolle om sijnent wille
ten deele waeren verset tot merckelicke schade van haer tot vergoedinge van welcke sij
versocht sijn goederen, soo alhier in sijn slaepstede en elderts waeren gebleven weer durch in
alles niet boven de drie gulden te mogen naer haer nemen.
Was geapost: Suppliantinne wordt om die hier in verhaelde redenen gunstelijck in haer
versoeck gewilvaret.
522. Idem [17 Augusti 1650], fol.150.
Opde requeste van Lucas Berents versoeckende een ledige plaets tot het setten van sijn raem,
soo hij bij occasie van de timmeringe op het Brigitten kerckhoff mot ontruimen.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen den suppliant tot het setten van sijn raem met
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een plars nevents de raem van Jan Berents Crueger van welcke hij op sijnen costen sal
vermogen drie posten te versetten, genietende daervoor twee jaeren vrijicheijt van alsodaene
goltgulden á 28 stuijvers, als hij jaerlix tot een thins, aende Ecclesiastique Camer deser Stadt
sal hebben uijtte keren.
523. Den 21ste Augusti Anno 1650, fol.150vo.
Opte requeste van Dubbelt Twent versoeckende seecker plaetse bij de Veene poorte ter sijden
van het huijs van de touslaeger te mogen betimmeren.
Was geapost: Suppliant wordt bij een Achbaeren Raedt gunstelijck toegestaen, aldaer op de
versochte plaets een huijs te mogen timmeren, mits iaerlix tot een thins betaelende eene
goltgulden á 28 stuijvers waer van het eerste jaer op Paesschen anno 1652 verscheenen sal
wesen.
524. Den 23ste Augusti Anno 1650, fol.150vo.
Op het versoeck van de E: Burgemeester Johan Wijntges dat sijn Eersaeme seecker hoeck van
den hoff van de E: Johan Jelle muntmeester tot ontrent sijn Eersaemen hoffhuissien op het
Brigitten kerckhoff strecken, is sijn E: sulx bij Schepen en Raedt geconsenteert, mits jaerlix
tot een thins betaelende drie goltgulden, waer van het eerste jaer op Michaelis 1651
verscheenen sal wesen.
525. Den 24ste Augusti Anno 1650, fol.150vo.
Opt’ versoeck van Hermannus Georgius, studiosus op de universiteit tot Leijden, naegelatene
soone van zaelige Juriaen Lubberts in sijn leven Burger alhijr versoeckende alnoch
continuatie van het subsidum, soe een Achtbaere Raedt hem voor den tijt van dree jaren, tot
voltreckinge van sijne studia geaccordeert hebben gehadt, ende waervan den tijt geexpireert
is.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant boven de verloopene dree
jaren, noch voor den tijt van een jaer, met het voorgaende subsidium, tot voltreckinge van
suppliants sijne studia.
526. Den 25 Augusti Anno 1650, fol.151.
Opte requeste van Jacob Huiberts, soone van Huibert Fransen poortsluiter, remonstrerende
hoe dat een Achtbaere Magistraet wegen de impotentie van sijn vaeder hem suppliant bij
provicie geaccordeert heeft, om het poortsluijterschap in plaetse van sijn vaeder waer te
nemen, t’ welcke alsoe hij suppliant nu een geruijmen tijt, in alle getrouwicheit heeft waer
genomen, sonder desfals ietwes genoten te hebben versoeckende, dat hij suppliant geduirende
het leven van sijn vaeder, voor sijn diensten met een jaerlijckxe penninck moege begunstiget
te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant in regardt van sijn getrouwe
dienst, soe lange sijn vaeder leeft ende langer niet met vijff en twintich goltgulden des jaers,
in twee termijnen als Michaelis ende Paesschen.
527. Idem [25 Augusti 1650], fol.151vo.
Opte requeste van Barbara Crancke Mollerus.
Was geapost: Suppliantinne wordt voor dese reijse noch eens begunstiget met thijn carels
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gulden, uijtte Ecclesiastique Caemer van de E: Rhijnvisch.
528. Den 10de Sept(embris) 1650, fol.151vo.
Schepen en Raedt hebben om goede consideratien, Dno. Cornelio Petreo, als oock Dno.
Jacobo Plancio ijder tot stuirende voortsettinge der studien van ijder haere soonen begunstiget
iaerlix met hondert caroli gulden boven alsodaene vijff en seventich gelijcke guldens, als sij
albereets daer toe sijn genietende, en sulx in twee termijnen van Paesschen en Michaelis,
waervan het eerste termijn op Paesschen in den naestcompsigen jaere 1651 verscheenen sal
wesen.
In marge:

Den 3 Novembris 1650.

Is bij resumptie naeder in dese saecke gedaen, gelijck hijrnae te versien.

529. Idem [10 Septembris 1650], fol.152.
Opte requeste van Vrouke Jans weduwe wijlen Dno. Henricus Stephani versoeck met het
quartael tractament van Johannis tot Michaelis te mogen werden begunsticht sijnde haer
zaelige eheman drie weecken voor Johannis overleden.
Was geapost: Suppliantinne wordt in plaets van dit haer versoeck bij Schepen en Raedt
begunstiget met het volle jaer tractament van vijff en dertich caroli gulden, soo haer zaelige
eheman van de institutie der musicq heeft genoten.
530. Den 14de Sept(embris) Anno 1650, fol.152.
Opte requeste van Peter Janssen de Wael, (Meester van de Sweepe in de Buijtenkerck)
versoeckende gunstelijcke verbeteringe van sijn tractement waer toe hem suppliant voor desen
all eenige hoope was gegeven.
Was geapost: Suppliant wordt sijn tractament gunstelick geaugmenteert met alle vierendeel
iaers, in plaets van seven, thijn carels gulden te genieten.
531. Den 17de Sept(embris), Anno 1650, fol.152vo.
Opte requeste van Dirck Henrix van Swolle, versoeckende weder seecker negen ackerties
buijten de Sassenpoorte soo bij Berent Wijcherts gebruickt en bij Jan van Duiren gepacht
geweest is, in huire te mogen genieten.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseeren de heeren Ecclesiastique Caemeners
Rhijvisch ende Backer om hierin te disponeeren, en dit landt aen sodaene te verpachten, als
haer EE: tot meesten dienste vande Ecclesiastique Caemer sullen bevinden te behooren.
532. Den 28ste Septemb(ris) Anno 1650, fol.153.
Opde requeste van Fijgen Lucas weduwe van zaelige Henrick Jansen, remonstrerende hoe dat
sij suppliante wegen ander halff jaer huijshuijre ande boedel van zaelige Arent Franschen
ende desselves huijsvrouwe ten achteren is dree en veertichsten halven goltgulden,
versoeckende dewijle de naegelatene goederen van de voorschreven zaelige eheluijden haer
suppliante als een legael hijpotheeck off pandt voor hare huijshuijre sijn verobligeert dat ordre
bij haer Achtbaerheden moege gestelt worden, dat suppliante aen hare betaelinge moege
geraecken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Jurrien Peters om neffens twee vande
principaelste creditoren de goederen van zaelige Arent Fransen ende derselves huijsvrouwe
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opentlijck ten meesten prijse te moege vercoopen. Ende verstaen haer Achtbaerheden dat
suppliante Fijgen Lucas aengaende hare huijshuijre behoire gepraeferteert te worden,
aengaende de dan noch resterende penningen ordonneren haer Achtbaerheden dat daer over
onder de andere creditoren het punct van praeferentie ende concurrentie nae jaer ende dach,
sal gedisputeert worden.
533. Idem [28 Septembris 1650], fol.153vo.
Opte requeste van Dno. Henrici Stephani naergelaten weduwe versoeckende als dewijlehaer
zaelige eheman even voor Johannis is comen te overlijden, ende selffs vacante plaets tot
ontrent Michaelis bij desselffs collegae is waergenomen, dat haer Achtbaeren insiende mede
de getrouwe diensten van wijlen haer eheman en sijn vader haer suppliante met het quartael
tractements van Johannis tot Michaelis als mede met met de turff soo voor haer ehemans
overlijden was opgedaen mochte begunstichen, als oock met den iaer huijshuijr.
Was geapost: Schepen en Raedt hebben om goede consideratien haer Achtbaerheden daer
toe bewegende suppliantinne gunstelijck gebeneficieert, en geconsenteert het vierendeel iaer
tractament van Johannis tot Michaelis, oock de penningen soo haer eheman iaerlix tot
betaelinge van de turff waeren toegestaen.
534. Den 12 Octob(ris) Anno 1650, fol.153vo.
Opte requeste van Albert Lamberts laecken drapenier woonende bij de Hagen poorte
versoeckende op het bolwerck buiten de Hagen poorte een raem te moegen setten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant om eene rame te moegen doen
setten op de voet van t’ Bolwerck streckende tegens de sonneplaetse van de Eeckmole van
Burgemeester Eeckholt buiten de Haegen poorte staende, ende sal suppliant om bij de raem te
gaen moegen gebruicken den affganck van Barent Barents nae, desselves loijplaetse.
535. Idem [12 Octobris 1650], fol.154.
In regardt van armode ende veelheit van kinderen, soe hebben Schepenen ende Raedt Henrick
Alberts timmerman, begunstiget eens met thijn goltgulden uuitte Camer van Cameners Witten
ende Vreese.
536. Den 13de October Anno 1650, fol.154.
Opte requeste van Alert Jansen schoemaecker, versoeckende met het vacante eeckmeterschap
van zaelige Jan Wolters begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met den dienst van het
eeckmeten deser Stadt, ende dat op de profijten daertoe staende. Ende mach hijr op comen bij
de heeren Burgemeesteren in der tijt.
537. Den 15 Octob(ris) 1650, fol.154vo.
Opde requeste van Claes Peters, remonstreerende hoe dat hij suppliant in den laesten brandt in
de heerlijckheit Cuinre groote schade heeft geleden, ende alsoo hij suppliant aen desen Stadts
Ecclesiastique Camer verscheidene jaeren renthe uuit sijn huijs gaende is te quade,
versoeckende daer van remissie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt in gunstige consideratie hebbende genomen, de groote
schade, soe suppliant in den brandt in de heerlijckheit Cuinre geleeden heeft, remitteren
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suppliant de verloopene renthen van den huijse voorschreven, als te weeten de annis 1646,
47, 48, 49 ende 50 per ijder jaer 6 (gulden) - 13 (stuijver) – 4 (penningen).
538. Den 19 Octob(ris) Anno 1650, fol.154vo.
Opde requeste van Arent Jansen pottebacker ende Gerrit Eeckelboem als mombaren over
zaelige Dirck Jansen ende Femmichien Frans onmundige kinderen, versoeckende consent om
der voorschreven kinderen huijs ende arve inde Hoffstrate gelegen te moegen vercoopen, ende
de schulden daer van te betaelen ende de overige penningen op renthe te beleggen.
Was geapost; Schepenen ende Raedt authoriseren de voorschreven momberen, om het
voorschreven huijs ende arve, opentlijck aen de meest biedende te moegen vercoopen, ende
de resterende penningen, nae betaelinge der schulden des erffhuijses op interesse van de
voorschreven onmundige kinderen te emploieren ende te beleggen.
539. Idem [19 Octobris 1650], fol.155.
Opte requeste van Thijs Gerrits ende Arent Stevens, versoeckende consent, om haer
plechkindt op sijn versoeck tot sijn nootwendige onderholt van sijn patrimonium te moegen
laten toecomen dertich carels gulden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen dat de momberen dese hijrinne versoechte
dertich carels gulden aen haer plechkindt, van desselves goederen sullen laten volgen.
540. Idem [19 Octobris 1650], fol.155vo.
Opte requeste van Jacob Cornelisen stoeldraijer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat indien suppliant de quaest gedenckt te
gebruicken, om sijne gemaeckte stolen ende voorts van anderen te verwen, soe sal suppliant
geholden wesen, het schielders Gilde te winnen, ende de gerechticheit daertoe staende te
voldoen ende te betaelen.
541. Den 2de Novembris Anno 1650, fol.155vo.
Opde requeste vande Gildemeesters ende Olderluijden vant’ Corvemaeckers Gilde.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren, de Gildemeesters ende Olderluijden vant’
Corvemaeckers Gilde, om de Gildebroeders, soe in gebrecke sijn te betaelen, soedanige
penningen als deselve wegen het setten van haer rijs ende twijch op de Welle alnoch
schuldich sijn, te houden tot betaelinge, ende verstaen haer Achtbaerheden hijr beneffens, dat
de geene, soe haer handel ende coopmanschap met rijs ende twijch sijn doende, ende de Welle
tot het setten van haer rijs ende twijch mede gedencken te gebruicken van ijder vimme rijs
ofte twijch op de Wellete setten, voor den Armen deser Stadt geholden sullen wesen te
betaelen dree stuivers, ende sal tot de collectatie van deselve penningen een besondere Busse
aengelecht worden.
542. Den 5de Novembris Anno 1650, fol.156.
Opte requeste van Johannis Heijmenssen, remonstrerende hoe dat hij suppliant voor desen
alhier het Backers ambacht heeft geleert, voor en alleer een Achtbaere Raedt nevents
Geswooren Gemeente hebben verstaen, dat niemandt tot het backen soude werden toegelaten
dan die twee jaeren bij eene meister alhier t’ selve ambacht hebbe geoeffent, en dat hij het
recht van de gildebrieff en die doen in swang gaende usantien hebbe voldaen, versoeckende
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derhalven dat Schepen en Raedt gunstelijck belieffden te verstaen dat hij tot een Gildebroeder
soude mogen aengenomen worden.
Was geapost: Schepen en Raedt wilwaeren de suppliant gunstelijck in dit sijn versoeck
verstaende om goede consideratien dat hij tot den Gildebroeder sall mogen aengenomen
worden.
543. Den 9de Novembris Anno 1650, fol.156vo.
Opde requeste van Henrick Stuirman, Jan Goertsen Vrijdach ende Gerrit Gerritsen als
momberen van zaelige Henrick Aelsen Cuijper ende Annichien Geerts ses onmundige
kinderen, versoeckende dewijle de naegelatene middelen niet connen toereijken, ende
voorschreven kinderen daer uuit te connen opgebracht te worden, versoeckende dewijle de
voorschreven kinderen sijn burgers kinderen deser Stadt, dat twee van de minderiarigen met
het weeshuijs deser Stadt moegten versien worden, onder praesentatie die naegedanen
overslach van den olderen naelatenschap, dat de voorschreven kinderen int’ weeshuijs souden
toesamen daer in brengen dree hondert caroli gulden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen twee van de ionckste kinderen hijrinne
verhaelt met het weeshuijs, ende authoriseeren voorts haer Achtbaerheden de voorschreven
momberen om ten overstaen vande weesmeesteren, het voornoemte huijs en arve opentlijck
aende meest biedende te vercoopen, ende sullen wegen de olderen naelatenschap de
voorschreven beijde kinderen hare portien en aendeel aen deselve naelatenschap int’
weeshuijs gebraecht worden.
544. Idem [9 Novembris 1650], fol.157vo.
Opte requeste van Aelt Henrix en Ulrich Janssen als momberen van zaelige Jan Geertsen
Rademaecker onmundige naergelaten dochter, remonstreerende hoe dat Woltertien Roeloffs,
de moeder van haer Suppliants pleechkint van meeninge is, haer andeel van het huijs, soo sij
tegenwoordig bewoont, te vercopen welck gelegentheijt dienstich voor het gemelte pleechkint
mede diende waergenomen worden, versoeckende derhalven daer toe bij een Achtbaeren
Raedt te mogen werde geauthoriseert.
Was geapost: Schepen en Raedt authoriseeren dese hier in genoemde momberen totte
vercopinge van dit hier in gementioneerde halffhuijs, mits dat de penningen daer van
procederende tot meesten proffijte van de onmundige worden geemploijeert en belecht.
545. Den 16de Novembris Anno 1650, fol.157vo.
Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van Gerrit Alberts pannebacker , den selven in
sijnen soberen staet, uuit deser Stadts Ecclesiastique Camer vande Camener Backer eens
begunstiget met twintich goltgulden waervan de gerechte helfte nu ende wederhelfte
toecomende Paesschen betaelt sal worden.
546. Den 23ste Novemb(ris) 1650, fol.158.
Alsoe Schepenen ende Raedt hijr bevoirens op den 10 Septembris lest leeden, tot voltreckinge
van de studien van Dr. Petrei ende Plancij beijde soonen d’ eene op de universiteit tot Leijden
d’ andere tot Uttrecht in studijs wesende noch begunstiget hebben voor ijder soon met hondert
caroli gulden des jaers; Is bij haer Achtbaeren verstaen dat haer eerwaerder ijder voor sijn
eerweerden voorschreven soon de voorschreven hondert caroli gulden des jaers uuit deser
Stadts Ecclesiastique Camer sal hebben te geniten den tijt van dree jaren ende langer niet.
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547. Idem [23 Novembris 1650], fol.158.
Dewijle Godt de Heere Dr. Costerium ende Spiliardum alnoch met geene kinderen gesegent
heeft; Als hebben Schepen ende Raedt in regardt vant’ eene de Eerweerde Petreus ende
Plancius, tot de studia van hare beijde soonen, den tijt van dree jaren uuit deser Stadts
Ecclesiastique Camer geniten sullen ende om andere goede consideratien de voorschreven
Dr. Costero ende Spiliardo ijder eens, begunstiget met tachtentich caroli gulden, soe uuit
deser Stadts Ecclesastique Camer sal ontfangen worden.
548. Den 30ste Novemb(ris) 1650, fol.158vo.
Hebben Schepenen ende Raedt [naam ontbreekt:] timmerman, in sijn sieckte ende soberen
staet eens begunstiget met twaelff caroli gulden waervan hij de gerechte helfte uit deser Stadts
ende de wederhelfte uuit deser Stadts Ecclesiastique Camer sal hebben te ontfangen.
549. Den 3de Decembris Anno 1650, fol.158vo.
Opte requeste van Jennichien Herms weduwe van zaelige Peter Peters toe Brunnepe
versoeckende in haer soberen staet daer sije met ses cleine kinderkens is bliven sitten,
remissie van 42 stuivers des jaers soe de Ecclesiastique Camer jaerlijckx ut haer voorschreven
huijs ende arve is hebbende waervan op Paesschen anno 1650 vijff jaren sijn verschenen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliante dese hijrinne verhaelde vijff jaren
renthe; Soo inde respective Camers der Ecclesiastique goederen bij de rentmeester sullen
moegen in reeckeninge gebracht worden.
550. Idem [3 Decembris 1650], fol.159.
Opte requeste van Lutgert Gerrits weduwe van zaeliger Christiaen Borgersen, versoeckende
eenige asistentie in haren soberen staet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante eens met thijn goltgulden uuitte
Ecclesiastique Camer van den E: Backer te ontfangen.
551. Idem [3 Decembris 1650], fol.159.
Opte requeste van Mechtelt Henricks weduwe van zaeliger Egbert Tonijs, versoeckende voor
haren olden vaeder een cletien ende twee hemden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante voor haren olden vaeder met
thijn carels gulden eens, soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Backer sal
hebben te ontfangen.
552. Den 5de Decembris Anno 1650, fol.159vo.
Opte requeste van Aegidius Valckenier, dewijle hij durch sonderlinge favoer van een
Achtbaeren Magistraet bij de Latijnsche schole gehouden wordt, versoeckende met een
cledinge versien te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren de Ecclesiastique Camer, de E: Backer, om
suppliant met een cleedinge ende nae gelegentheit oock met eenige hemden te versien.
553. Den 7de Decemb(ris) 1650, fol.159vo.
Opte requeste van Regina Diringer naegelaten weduwe van zaeliger Joannes Schrancke
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Mullerius in sijn leven predicant bij Groningen, versoeckende in haren hoogen olderdoem
ende soberen staet eenich subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn carels gulden eens,
soe uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Camener Backer haer sullen behendiget worden.
554. Idem [7 Decembris 1650], fol.160.
Opte requeste van Jan Herms Eeckelboem, versoeckende dewijle Jan Jacobs waters schipper
vertrocken is, soe neffens suppliant momber is geweest over zaelige Christiaen Engberts
onmondige kinderen, dat de E: Henrick Eeckholt in plaetse vande voorschreven Jan Jacobs,
hem suppliant tot een medemomber over de voorschreven onmondige kinderen hem moege
geadiungeert worden; Ende daer beneffens versoeckende authorisatie om het huijs ende arve
daer Cracht Christiaens in gestorven is te moegen vercoopen, alsoe den noot hem selve is
vereijschende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren den E: Henrick Eeckholt tot een
medemomber van Jan Hermsen Eeckelboem over de kinderen hijr verhaelt, authoriseerende
dien volgende, de momberen om het huijs ende arve hijrinne gementioneert opentlijcken
aende meest biedende neffens de andere eijgenaeren te moegen vercoopen, ende de penningen
daer van procederende ten meesten prijse van de onmondige voorschreven kinderen voor
haere quota te emploieren.
555. Den 12de Decembris 1650, fol.160vo.
Opte requeste van de weduwe van zaelige Peter Rutgerts, versoeckende aldewijll sij in
ongelegentheijt was geraeckt, en daer door genootsaeckt was geworden haer bestiael en
anderts, tot betaelinge van haere schulden, te vercopen dat haer Achtbaere belieffden te
consenteeren in het overdoen van het achten deel van het erve soo de Geestelicheijt deser
Stadt in seecker erve deser provincie tot Blanckenham is hebbende, en sulx aen de persoon
aen Cempo Janssen, praesenterende Gerrijt Rutgerts borge daer voor te sullen wesen.
Was geapost: Schepen en Raedt consenteeren suppliante dit haer in gementioneerde gedeelte
van het erve in dat vande Landschap deser provincie gelegen, aen Cempo Janssen te moegen
overdoen, tot dat de pachtiaeren anno 1653 op Petri sullen comen te expireeren, mits dat
Gerrijt Rutgerts voor de pachtpenningen als borge verbonden sal weesen.
556. Den 14de Decemb(ris) 1650, fol.160vo.
Opte requeste van Wessel Ulrix geswooren roedendraeger deser Stadt, remonstrerende alsoo
het tegenwoordich een duire ende benaude tijdt is ende geen verdiensten voort’ gerichte noch
bij bootschappen van de burgerie, bijdet straeten voorvallen, dat hij mit de sleutel van de
poorte daerop hij is woenende, tot dienst ende gerijff van burgeren ende vreemde luijden, soo
t’fan outs nae het sluijtten vande poorte mochten coemen, begunstiget moege worden om
deselvige in te laeten, edoch alles tot discretie van Schepenen ende Raedt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit de sleutel vande Lieve
Vrouwen poorte, daer hij tegenwoordich op is woenende om d’ selve poorte, naer het
sluijtten, tot gerijff der burgeren ende voorde reijsende man tot thijen uuijren toe te moegen
openen, genietende van een ijder t’ sij burger ofte vreembde, soo begeert in te weesen, eenen
stuijver. Ende hij sal naede clocke thijen uuijren, de sleutel op de wachte te brengen geholden
sijn. Sonder Argelist.
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557. Idem [14 Decembris 1650], fol.161.
Alsoe Dr. Carpentarius nije aengenomene france predicant alhijr int’ transporteren van sijne
goederen herwaerts, veertich carels gulden tot oncosten gedaen heeft. Is de heer Camener
Rijnvisch geordonnert, om uuit sijn E: averschotcamer, alsoe de oncosten in sijn E: tijt sijn
gevallen, de voorschreven veertich carels gulden te voldaen. Actum den 10de Decembris 1650.
558. Den 20ste Decembris 1650, fol.161vo.
Opte requeste van de E: Burgemeester Dirck Henrix Vreesen en Gerrijt Dirx Meijer als
momberen en Bartelt Petersen als oom van zaeliger Hendrick Petersen Touwslagers kinderen,
remonstrerende, hoe gemelte kinderen waer van d’ eene alrede getrout int’ gemeen besitten
een hoff aen de Steendijck, en een huijs op den Calverhecken wech gelegen, welcke met
meerder proffijt van de meergenoemde kinderen vercoft dan gehouden conden worden,
versoeckende derhalven bij decreet van een Achtbaere Raedt geauthoriseert te mogen worden
totte vercopinge van de geseijde huijsen.
Was geapost: Schepen en Raedt authoriseeren dese hier in genoemde momberen om nevents
des oom, dit huijs en hoff ten meesten proffijte vande onmundigen openbaerlijck te mogen
vercopen mits dat de penningen daer van procederende ten behoeve vande gemelte
onmundigen weder belecht sullen worden.
559. Den 25 Decembris Anno 1650, fol.162.
Opte requeste van Jan Hermssen Eckelboom en Henrick Eeckholt, als momberen van zaelige
Christiaen Engberts naergelaten kinderen, versoeckende den boedel van Carst Christiaens
soone van de gemelte Christiaen Engberts en onlanx getrout geweest met de dochter van de
E: Burgemeester Vreese onder beneficie van inventaris te mogen aentasten, en oock het huijs
te vercopen.
Was geapost: Schepen en Raedt verstaen dat supplianten nevents Frerick Saelmaecker en
een van de sijde van de heer Burgemeester Vreese, als wesende van de principaelste
creditoeren den hier in gementioneerde boedel ten overstaen van een deser Stadts Secretarij
sullen vermogen aen te tasten, en voorts het huijs en de andere goederen te vercopen.
560. Idem [25 Decembris 1650], fol.162.
Opte requeste van Gerbrant Janssen en Gerrijt Wijndelts als momberen van zaelige Jan
Berents Roock alias Cremers nadegelaten kinderen, versoeckende alsoo het iongste derselver
kinderen, out sijnde 12 iaeren niet bequaem is sijn selven te sustenteeren noch oock van sijn
suster en broeder niet en can geassisteert worden, dat haer Achtbaerheden voor de tijt van
drie, off oock eerder voor all gunstelijck een cleine subsidie hier toe wilde toestaen.
Was geapost: Schepen en Raedt verstaen dat supplianten in haer qualité tot opvoedinge van
dit haer pleechkindt, voor de tijt van drie achtereen volgende jaeren iaerlix sullen hebben te
genieten thijn caroli gulden. Ordonneerende dienvolgents de bedienders van den
nootdruftigen Armen de gemelte somma aen haer t’ ontrichten en uijt te keeren.
561. Idem [25 Decembris 1650], fol.162vo.
Opte requeste van Geertien Jacobs dochter van zaelige Jacob Stoeve in groote armoede soo
door sieckte als craemen sijnde vervallen.
Was geapost: Suppliante wordt in dese haer soberen staet begunstiget met thijn carels gulden
eens t’ ontfangen uuitte Ecclesiastique Caemer van de E: Heijmen Herms Backer.
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562. Den 24ste Decembris 1650, fol.162vo.
Opte requeste van de momberen van Claes Dirx Timmerman, versoeckende, alsoo hij met
vrou in cranckheijt en groote armoede is vervallen, dat haer Achtbaerheden een favorabel in
dese sijne miserie belieffden op hem neder te slaen.
Was geapost: Claes Dirx Timmmerman wordt in dese sijne ongelegentheijt bij Schepen en
Raedt begunstigt met thijn goltgulden eens, t’ ontfangen uijtte Caemer van de E: Heijmen
Herms Backer.
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348, 353, 354, 359, 382, 411, 412, 413, 428, 435,
451, 454, 466, 477, 494, 499, 514, 516, 535.
175.
97.
97.
152.
234, 352.
536.
463.
382.
382, 421, 459.
459.
169, 193, 425.

Baene, de
Beijer, de
Benthem, Graeffschap van
Blanckenham
Blockzijl
Bolwerck Hagens
Bolwerck, het
Bommel
Boven Isseltooren
Bovenbolwerck
Bovenbroeck Tooren
Bovenpoorte
Brandenburch
Brigitten Clooster
Brigitten Kerckhoff
Brigitten Tooren
Broeck, int’
Broeder Espel
Broederbrugge
Broederpoorte
Broederstraete
Broer Broeck
Broerwech
Brugge, de
Bruinvisch, in den
Brunnepe

-

Buijten Espel
Buitenbroeck
Burchwall
Burgel
Calverheckenpoortien
Calverheckentooren
Calverheckenwech
Camperveene
Cellebroeder Espel
Cellebroederspoorte
Ceulvoet
Cleijne poortien, het
Clepels arve
Coelelucht
Colck
Coorenmerckt
Corps de guarde
Costermathe, de
Cruijshoop, erve de
Cruisstrate
Cruittooren
Cuindre
Dam, den

-
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41, 74.
362.
13.
4, 555.
443.
2.
146, 200, 201, 203, 240, 471, 534.
192.
434.
486.
378.
96.
103.
502.
508, 510, 517, 522, 524.
415, 510.
184.
423, 493.
31.
142, 144, 188, 377, 493, 503.
41, 46.
467, 469.
374.
1.
175, 313.
21, 68, 75, 78, 104, 109, 115, 122, 137, 140, 149, 182,
187, 197, 230, 273, 302, 381, 426, 492, 549.
147, 497.
152, 467, 469.
31.
31, 147, 290, 374, 422.
323, 482, 493.
213, 456.
330, 558.
58, 59, 93, 112, 165, 403.
512.
15, 88, 248, 363, 364, 508, 513.
108.
200.
93, 173.
403.
57, 118, 119, 186.
116, 341, 357.
389.
186.
295, 296, 300, 308.
374.
370.
187, 189, 204, 485, 537.
149.

Deventer
Diepenheijm
Drenthe
Duijmdijck
Duijtslandt
Echten
Eijlandt, Stadts
Eijnde, op t’
Elsloe
Elst, den grooten
Emaus, hof den
Enckerdijck
Engmer, erve
Ens, Eijlandt
Enschede
Franecker
Gelder
Genemuijden
Gersenica
Giethooren
Goor
Graffhorst
Greente, de
Groenestrate
Groningen
Haarlem
Haegen, de
Haetlandt, t’
Hagenpoorte
Heetvelt, het
Hellenboren
Hesselen
Hessen
Heupen, de
Heuvel, den
Hoeltien, op t’
Hoffstrate
Hollandt
Holtsagerspoorte
Hoochduijtslandt
Indien
Issel, den
Isselmuijden
Issulen (IJssel)
Koorenmarckspoorte
Leeuwerden
Leijden
Leijdijck
Leipsich
Lemmer
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-

157, 338, 441.
478.
89, 382, 421, 428.
390.
158, 289.
52.
195.
147.
174.
153.
281.
93, 173.
224.
160, 488.
159.
343.
8, 53.
390.
241.
318.
87.
302.
149, 470.
254, 294, 329, 349, 498.
553.
423, 501.
230, 273, 299.
48, 119, 236.
139, 146, 170, 273, 396, 465, 467, 482, 534.
70.
367.
89.
257, 268.
143.
312.
57, 118.
11, 491, 538.
181.
1, 447.
318.
101.
425.
41, 105, 218.
310.
318.
309.
95, 525, 546.
173.
366.
187.

Leuwte, de
Lichtenvoorde
Lieve Vrouwenpoorte
Louwenpoorte
Mastebroeck
Meer, t’
Meppen
Morrenpoorte
Munster
Naelden landt
Naelds, de
Neurenburch
Nijedijck
Nijemarckt
Nijemuijre
Nijenhuijs
Nijetoorne, de
Nijewerck, het
Nijstraet
Noortwendinge dijck
Oldestrate
Onderpaltes
Oort, den
Oost – Indien
Oosterholt
Oosterwolde
Ossendrecht
Ovelgunne, de
Padua
Pals, den
Raelte
Raes, t’
Rijte, de
Rondeel, t’
Rotterdam
s’ Gravenhaege
Sallick
Sant, t’ Pijpers
Santen
Sassenpoorte
Screijhoeck
Slachterstadt
Soeveningen
Sonnenberch, de
Spijckerboersdijck
Stadtsmuijre

-

Steendijck
Suijteinde
Swartendijck

-
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76.
206.
556.
1, 179, 240, 267.
227.
105.
382.
169, 310, 425.
53.
173.
93.
376.
173.
374.
433.
13.
322, 360.
6, 486.
275.
93.
11, 23, 146, 179, 272, 337, 347, 444, 445.
77.
273.
65, 305.
83, 280.
26, 439.
120.
298.
32.
235.
446.
47, 69.
149.
62.
196.
301.
326.
47, 86.
103.
531.
149.
233.
143, 230, 264, 265.
45.
153.
23, 62, 146, 169, 188, 222, 310, 378, 395, 433, 444, 445,
447, 453, 456, 482.
170, 182, 281, 558.
59.
59.

Swartesluijs
Sweele
Swolle
Tanneken Blockx, arve
Toll, den
Udenheim
Uijtterwijck
Urck
Utter Espel
Uttrecht
Veenepoorte
Veesen
Vischmarckt
Visschpoorte
Vloetdijck
Voerhoeve, de
Vollenhoe
Vrouwenpoorte
Waege, de
Wagenem
Weeme, de
Weeteringe, de
Welle, de
Wesel
Wesep
West – Indien
Wilsem
Wiltvanck, de
Witte Cruice, in t’
Zutphen, Graffschap van

-

76, 94, 338.
421, 428.
225, 338, 476, 521, 531.
119.
173.
158.
24.
187.
422.
425, 546.
123, 281, 379, 389, 453, 523.
496.
172.
33, 113, 138, 341.
31, 329, 429.
232.
76, 132, 154, 156, 176, 435.
138, 222.
337, 467, 504.
289.
395.
173.
1, 2, 240, 471, 501, 541.
16.
70, 85.
90
42, 205, 501.
323, 497.
368.
206.

Index op instellingen.

Agnitenkerckien
Anleggerschap
Armen Camer
Beijer, de
Belt, de
Bindersampt
Boe, de
Boven schole
Bovenkercke
Brandewijn accijs, Stadts
Broederkercke
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-

329.
457.
1, 96, 100, 148, 194, 235, 432, 450.
362.
420.
356.
240.
61.
30, 61, 107, 185, 212, 324, 432.
14, 414.
136, 185.

Brouwerij
Bruinvisch, in den
Brunneper schole
Buijtenkercke

-

Busse, de
Cathuser schoole
Corps de guarde
Dragerschap, Stadts
Drapeniersneeringe
Duffelneeringe
Eeckmeterschap
Faculteijt van Leijden
Fluerbackerie
Gasthuijs te Goor
Gasthuijs, het
Gasthuijs, St. Geertruiden
Gasthuijs, Stadts
Geestes Gasthuijs
Geestes kercke
Gereformeerde Gemeente tot Santen Gilde van de Groffsmeeden
Gilde, Backers
Gilde, Cleermaeckers
Gilde, Corvemaeckers
Gilde, Drapeniers
Gilde, Laeckenmaeckers
Gilde, Metselers
Gilde, Tappers
Gilde, Turffdraegers
Hemels trompet
Hooger Bancke
Houtcoopmanschap
Kelder, de
Kercke in den Blanckenham
Kercke tot Enschede
Kercke tot Hellenboren
Kercke tot Lichtenvoorde
Kercke tot Ossendrecht
Kercke tot Santen
Kercke tot Swart Sluijs
Kercke tot Veesen
Kercke van Bommel
Kercke van Diepenheijm
Kercke van Hesselen
Kercke van Mastebroeck
Kuermeesterschap
Latijnsche schoole
Leger Bancke
Loijplaetse
-
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203.
175, 313.
68.
7, 61, 107, 128, 136, 145, 228, 317, 432, 440,
530.
331, 541.
90.
389.
285.
169.
425.
536.
95.
62.
87.
225, 256.
70, 71, 85, 166, 177, 279, 288, 351.
161, 162, 276, 293, 413, 448.
13, 99, 197, 444, 461.
13, 22.
103.
250.
248, 542.
287.
1, 541.
185.
508.
12.
133.
221, 380.
94.
17, 423.
447.
78.
4.
159.
367.
206.
120.
103.
338.
496.
192.
478.
89.
227.
356.
100, 191, 552.
17.
534.

Lombert
Maeckelaerdije
Merck, de
Meulen, peerde vulle
Moelen, vulle
Mole, eeck
Mule, de cleine
Pannebackerije
Poortsluijterschap
Raethuijs te Goor
Regimentcamer
Roedendraegerschap
Scherprichter
Schoel, Stadts
Schoel, Vrije openbare
Schole tot Hellenboren
Schoorsteengelt
Secretarij, Stadts
Sieckenhuijs
Sluijs en Bruggegelt
Stadtsjacht
Synode
Timmerwerff
Touwbane
Turffdragerschap
Universiteit tot Leijden
Universiteit tot Uttrecht
Veer, Soevelinger
Visloopen
Wachte, de
Waege, de
Waetermuelken
Wagemeesterschap
Weeme, de
Weesenhuijs, het
Wildeman, Herberg de
Witte Cruice, int’
Zegelhuijs

-

194.
458.
33.
329, 425, 429.
502.
534.
236.
342.
526.
87.
271, 407, 498.
473, 474.
470.
114.
309.
367.
20.
559.
177, 220, 387.
193.
358, 515.
199.
290.
6.
380.
525, 546.
546.
264, 265.
104.
556.
337, 467, 504.
224.
363, 364.
395.
278, 283, 477, 543.
91.
368.
271.

In dit deel voorkomende beroepen en functiën.

Aanveger
Accijsenaer
Advocaat
Aenspreker
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-

341.
501.
38, 70, 260.
84, 375.

Affslager
Anlegger
Apothecker
Armenbesorger
Assaieur
Backer

-

Bedinaers der armen
Beltvader
Besteller, Brieven
Bewaerder
Biersteecker
Biervoerder
Binder
Bleecker
Boeckdrucker
Bollinckvanger
Boode
Broeckheer
Brouwer
Burgemeester
Caechschipper
Camener
Camerwachte
Camperbacker
Canonier
Capteijn
Carreman
Chirurgien
Cleermaecker
Coeckenbacker
Conciliarius
Conrector
Constapel
Coopman
Corvemaker
Coster
Cuerluijden
Cuijper
Dachhuijrder
Dacholderen
Deurbewaerder
Deurwaerder
Dienaer
Dienstmeijt
Dijckgreve
Doctor
Dominé
Dootgraever
Drager, Stadts

-
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492.
457.
220, 305.
100, 348, 560.
110.
3, 43, 66, 81, 147, 179, 189, 201, 209, 248, 294, 337,
340, 398, 403, 467, 542.
392, 487.
420.
321.
358.
423.
455, 501.
356.
144.
291.
358.
226, 514.
436, 467.
16, 38, 248, 306, 308, 396, 397, 423, 492.
3, enz.
22.
2, enz.
138.
161.
311.
24, 334, 391.
98.
111, 286.
287, 400, 413, 415, 461.
157.
32.
176.
73, 132, 253, 466.
55.
1, 541.
30, 41, 136, 212.
133.
543.
119, 124, 126, 389, 391.
405.
432.
7, 128, 324.
13.
399.
143, 173, 232.
342.
233, 344, 475, 505, 528, 533.
82, 317.
285.

Drapenier
Drost
Duffelmaecker
Eeckmeter
Fluerbacker
Gerichtsdinaer
Gildebroeder
Gildeknecht
Gildemeester
Groffsmit
Havenmeester
Heijmraedt
Hoedemaecker
Hoefsmit
Hoendeslager
Holtcoopman
Hooftluijden

-

Hooftman
Hooftmeester
Jager
Joffer
Joncker
Kaerman, Stadts
Kerckmeester
Kistemaecker
Klerck
Klockluijder
Knecht
Kuermeester
Laeckencoper
Laeckendrapenier
Laeckenmaecker
Latijnsche schoelmeester
Lieutenant
Linnewever
Maeckelaer
Magistraet
Majoer
Mattemaecker
Meester van de sweepe
Meeter, geswoorne
Meijer

-

Meijer, Stadts
Merckmeister
Meter
Metselaer
Modderman, Stadts
Muntmeester

-
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169, 185, 430.
499.
510.
536.
62.
108, 237, 384.
1, 133, 185, 221, 541, 542.
133, 287.
1, 133, 185, 221, 248, 250, 287, 508, 541.
250, 335.
364.
143, 173.
11.
335.
228.
447.
44, 147, 200, 201, 202, 203, 230, 255, 456, 493, 497,
503, 512.
75, 426.
140.
390.
24, 272, 405.
17, 24, 70, 131, 163, 272, 334, 410, 433, 481.
208, 454.
70, 159, 197, 261, 288.
420, 517.
309.
33.
399, 452.
356.
32.
534.
134, 508.
67, 99.
17.
40, 181, 345, 370, 417.
239, 458.
23, 27, 38, 84, 97, 295, 346, 392, 526, 552.
139, 142, 368, 476.
298.
530.
50.
48, 58, 59, 69, 76, 83, 85, 89, 91, 92, 93, 143, 175, 186,
195, 280, 295, 296, 308, 379, 382, 428, 459.
47, 86, 118, 119, 143, 208, 224, 300.
178.
457.
12, 131, 180, 267, 319, 362.
377, 503.
524.

Officiant, Stadts
Officier
Ontfanger
Opsiender
Organist
Orgelblaser
Ouderling
Ouderluijden
Pachter
Pannebacker
Pijpenmaecker
Piloot
Pompemaecker
Poortsluijter
Pottebacker
Praesbiter
Predicant
Predicant, france
Prediger
Provoost
Raedemaecker
Rechten doctor
Rector
Regeerder
Rentmeester
Roedendraeger
Roeper
Ruijter
Saelmaecker
Scheepstimmerman
Schilder
Schipper
Schippersknecht (vennis)
Schoemaecker
Scholtes
Schoolmeester
Schoolmeester, France
Secretaris
Seijlmaecker
Sieckenbesoecker
Slachter
Smit
Soldaet
Steenhouwer, meester
Stoeldraijer
Stratemaecker, Stadts
Student
Tapper
Terrameester
Timmerman
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13.
271.
91, 309, 414.
227.
196, 359.
121.
338.
287, 541.
14, 414.
28, 130, 388, 545.
456.
49, 299, 372.
347.
247, 526.
62, 538.
241.
52, 94, 120, 151, 160, 174, 233, 338, 446, 476, 553, 557.
373.
428.
324.
80, 452, 544.
260.
198, 464, 505.
338.
246, 421, 428, 459, 549.
106, 138, 249, 284, 422, 473, 474, 482, 556.
374, 492.
313.
559.
240, 290.
329.
129, 554.
157.
365, 412, 451, 506, 536.
218, 509.
61, 90, 107, 109, 137, 182, 183, 27, 302, 402, 490.
210.
334, 419, 423, 444.
336, 337.
351.
308.
20, 308.
53, 111.
12, 371.
540.
216, 350.
515.
133.
271.
79, 146, 465, 535, 548, 562.

Tinnegieter
Touwslager
Trijpwercker
Turfdrager
Turfmeter
Uurwercksteller
Veerman
Verwer
Voerman
Voorsinger
Vormer
Vroemoer
Vroevrouw
Wagemeester
Watermulder
Weert (waard)
Weesmeester
Weever
Wijledraijer

-

214, 458.
6, 379, 453, 523.
386.
213, 221, 380.
135, 303, 418.
376.
264, 265, 321.
329.
150, 208, 325, 481, 512.
61.
342.
78, 115, 122.
231.
123, 363, 364, 442.
236.
368.
294, 543.
488.
347.

Verklarende woorden en termenlijst.
Ab intestato
Absolveren
Accommodatie
Actum in senatu
Adieren
Adiungeren
Admitteren
Advenant
Affceperieren
Afvredigen
Agreatie
Alieneren

-

Alumno
Apostille

-

Apparentelick
Apprehensie
Approberen
Approprieeren
Assaieur

-

Assopieeren
Assumeren

-
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Zonder testament.
Vrijspreken, kwijtschelden, ontbinden van-.
Het zich schikken naar de omstandigheden.
Behandeld in de raad.
Aanvaarden (b.v. een erfenis).
Zich voegen bij, als helper toevoegen.
Toelaten; toegang verlenen.
Overeenkomste bij gevolg.
Afscheiden
Omheinen, afrastering of schutting plaatsen.
Goedkeuring, toestemming.
Vervreemding, verkoop, verpanding, afstand van grondgebied, van rechten enz.
Student op kosten van de Stad
Op de kant getekend bescheid en de uiting op het
verzoek.
Waarschijnlijkheid.
Gevangenneming, hechtenisse, vatten.
Vergunning, goedkeuring door de overheid.
Geschikt maken.
Keurmeester, rijkscontroleur van het gehalte van goud
en zilver.
Sussen, schikken.
Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden.

Attestatie
Augmentatie
Avoieren
Bardisaen

-

Barm
Benden
Beneficio
Bestemoeder
Bestevader
Bijster, t’
Blancken
Boeijgen
Bollinckvanger
Braspenninck
Bue
Busse, de
Caege
Camener
Capittelen
Carmen
Causae
Cedel
Charge
Cleetien
Commiseratie
Comparitien
Competeren
Comportement
Comporteren
Condemneren
Condtschap
Confirmeren
Conformite
Consenteren
Consideratie
Constringeren
Contentement
Contrarie
Contraventoers
Croenen
Cruiswercker
Cum suis
Dediceren
Deduceren
Deliberatie
Dependentien
Desisteren
Desolaet
Dieretijt

-
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Bewijs van lidmaatschap en goed gedrag.
Vergroten, vermeerderen.
Toestemmen, instemmen.
(wapen voor een partizaan, korte piek met brede punt,
Dikwijls van weerhaken voorzien..
Berm.
Manden.
Begunstigen.
Grootmoeder.
Grootvader.
Woest, vervallen, in slechte staat, niet onderhouden.
Munt, stuiver.
Gemarkeerde marktplaets.
Bunzingvanger.
Soort munt.
Schuur.
Verzekering bij o.a. ziekte.
Soort schip.
Beheerder van de geldmiddelen van een stad.
Hoofdstukken.
Muziekstuk.
Zaken.
Schuldbrief, handschrift.
Belasten.
Kleren.
Erbarming, deernis.
Opkomst, bijeenkomst ter beraadslaging.
Rechtmatig toekomen, schuldig zijn.
Handel en wandel.
Gedragen.
Veroordeling, afkeuring.
Bericht, informatie, bescheid.
Bevestigen.
Gelijkvormigheid, overeenkomstigheid.
Toestaan.
Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid.
Dwingen.
Tot tevredenheid.
Tegenovergesteld, strijdig.
Tegenstrevers, overtreders.
Kroonluchters.
B.v. werker van kruisgewelf in kerken.
Met de zijnen.
Vellen, vonnissen, beslechten.
Verhalen, verlaren.
Beraadslaging, overleg.
Afhankelijkheden.
Afstand doen van, laten varen.
Insolvente boedel, failliete nalatenschap.
Dure tijd.

Differenten
Difficulteren
Dilaij
Dispositie
Disputatio de causa virtutis
Moralis
Dolerende
Dominus
Drapenier
Duffelen
Ecclesiastique
Eheman
Emolumenten
Expiratie
Extraordinaris
Faveur
Favorabel
Fidecommis

-

Verschillende.
Niet accoord gaan.
Uitstellen, sleepende houden.
Beschikking.

-

Fine mora
Geadiungeert
Geanduceert
Gecauseert
Gecelebreert
Gecomprehendeert
Geexhibeert
Geniniugeert
Geprocreert
Gevalideert
Gouverneren
Greesen

-

Herediteit
Impotent
Indispositie
Inportantie
Insolvent
Interpelleren
Iustificeringe
Joannis
Jouis
Jura
Koelhofken
Lazarus
Literes
Logijsen
Manquement
Martini

-

Over de oorzaak en kracht van de zedeleer of moraliteit.
Beklagende.
De heer.
Lakenbereider.
Dikke wollen stof met lang haardek.
Geestelijke.
Echtgenoot.
Bijverdiensten.
Aflopen, beëindigen.
Buitengemeen, buitengewoon.
Ten gunste van:
Gunstig.
Testamentaire beschikking waarbij men een vertrouwd
persoon, die voor de wet als erfgenaam optreedt,
opdraagt een zeker legaat uit te keren aan iemand, die
wettelijk niet als erfgenaam kan worden aangewezen.
Ten einde de gewoonte of gebruik.
Als adjunct of helper toevoegen.
?
Veroorzaakt, beschuldigt.
Bevestigen, beklinken.
Ineen trekken, bevattingsvermogen.
Overleggen, vertonen.
Toegevoegd, opgelegd.
Verwekken.
In rekening gebracht worden.
Besturen, beheren.
Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er op een
bepaald stuk land geweid kunnen worden.
Erfelijkheid.
Onmachtigheid, onvermogen.
Ontstemdheid.
Gewichtigheit.
Onvermogend.
Inspraak, tussenspraak, verzoek, aanspraak.
Het recht plaats heeft gevonden.
24 Juni.
genieten.
Rechten, de rechtswetenschap.
Kooltuin.
Melaats.
De letteren
Logies.
Ontbreeking.
Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov.
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Meenten
Meester van de sweepe

-

Melioratie
Michaelis
Moderatie
Momber
Monterende
Mora
Morgen landts

-

Moveren
Negotieren
Nije inventie
Occasie
Oculaire
Offereren
Officie
Olden schilt
Oratio
Oxhooft

-

Paeije
Patrimonium
Pauli sturm
Perijckel
Persisteren
Petri
Piloot
Plankettinge
Poene
Pondt groot
Possessie
Praejudicie

-

Praesbiter
Praetensien
Pretenderen
Principael
Procreren
Prout jacet
Quota
Rabat
Ratificeren
Recompens
Regardt
Reliqua
Remissie
Requireren
Resaeinnigen

-
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Stadtsweiden.
Ordebewaarder in de kerk, b.v. het verjagen van honden
of toezicht op te rumoerige jeugd.
Verbetering van grond en gebouwen.
20 September.
Gematigdheid, matiging, tempering.
Voogd.
Bedragende.
In gebreke of verzuim blijven.
Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2.
Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha.
Roeren, bewegen.
Handelen, handel drijven, verhandelen.
Uitvinding.
Gelegenheid, geschikte tijd, koopje.
Zelf ondernomen onderzoek.
Aanbieden, toedienen.
Ambten, dienstverlening, plichten.
Gouden munt.
Rede, redevoering.
Oude vochtmaat voor wijn, bier en brandewijn (het
vierde deel van een vat, zes ankers).
Betaling, termijn.
Tot het vaderlijk erfdeel behorend.
Pauli conversio, 25 Januari.
Gevaarlijk, hachelijk.
Handhaven bij de genomen conclusie.
Verpagting van erven, St. Petrus, 22 Febr.
Loods.
Houten stellage.
Op straffe van.
Bedrag van 6 gulden = 120 stuivers.
Vastgoed, landbezit.
Op een oordeel vooruitlopen dat later kan
schaden.
Geestelijke.
Vorderingen.
Beweren, voorwenden.
Lastgever, volmachtgever.
Verwekking van kinderen, voortplanting.
Wanneer het gebeurt, voor zover het er ligt.
Aandeel.
Voor het gerecht.
Bekrachtigen.
Vergoeding.
Ten verzoeke.
Overschot van onvereffende schuld.
Vermindering, ontheffing.
Verzoekende, eisende.
?

Resolveren
Resumptie
Revocatie
Roeden (Rijnlandsch)
Roedendraeger
Roijnge
Saelmaecker
Sarcksteen
Satisfactie
Schepel gesaeij

-

Sententie

-

Sequestro
Sijhepels
Simpliciter
Sinnen
Smoecken
Soulagement
Sr.
Stael
Stakettinge
Sub beneficio inventarij
Succederen
Succumberen
Sufficiante
Superintendent
Suppleeren
Sustenteeren
Sustineren
Tempore, in
Teneur
Testimonium
Theologisch Theses
Theses ministerio Joannis
Baptistae
Theses phijsicae
Thins
Touwe, het
Transigeren
Urbe Campenci
Usantien
Uxoris nomine
Vacatie
Vaceren
Vennis
Veralieneren
Verweer

-

Oplossen; ontbinden, besluiten, vaststellen.
Herhaling, hervatting.
Herroeping; intrekking v.e. volmacht, v.e. bevel enz.
Oude lengtemaat = 16 voet (voet is 11 duim).
Stadsambtenaar.
Rooilijn.
Zadelmaker
Grafsteen, zerk.
Voldoening, naar tevredenheit.
Aanvankelijk ¼ mud, in het metriekstelsel 10 ltr. of zoveel land als men met een schepel b.v. weiet c.q. rogge
kan bezaaien. Geldersche schepel 1450 m2. Drentsche
schepel 833 m2.
Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van
arrest.
In bewaring blijven.
Uien.
Eenvoudig.
Zijn.
Roken.
Verlichting, troost.
Signeur.
Stal.
Hekwerk.
Onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Opvolgen, bijzonder in een ambt.
Verliezer van een burgerlijk proces.
Toereikendheid.
Ambtelijk beroep of functie.
Vullen, vervullen.
Onderhoud.
Beweren, aanvoeren.
In tijd, tijdelijk.
Trekking, inhoud.
Getuigenis.
Theologische stelling, academisch proefschrift.

-

Stelling over de bediening van Johannes de Doper.
Stelling over de physica of natuurkunde.
Pacht, verplichting, schuld.
Weefgetouw.
Schikking, transactie
Van de Stadt Campen.
Gebruik, gewoonte.
In naam van zijn vrouw.
Het open-, onbezet zijn van een ambt.
Een ambt, post of betrekking openvallen.
Schippersknecht.
Vervreemden.
Verver, schilder.
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Verwen
Viaticum
Vimmen holt

-

Vischloopen

-

Voet
Weeme

-
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Schilderen.
Reis of teerpenning.
Hoeveelheid van honderd (en vier bos toe, dus 104)
of 120 bos: een vim stro, hout, rijzen, rogge; een halve ; vim; - dikke of grote vim, 156 bossen.
Publieke doorgangen op de vismarkt tussen de
viskramen.
11duim.
Pastorie.

