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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809.

Deel 26 E.

2 Jan. 1651 – 9 Juni 1657.

Inv. nr. O.A. 195.

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 taalgeleerede Matthijs Siegenbeek van de overheid de opdracht om
een uniforme spelling op te stellen. Deze spelling verscheen onder de naam Verhandeling
over de Nederduitsche spelling ter bevordering van de eenparigheid in dezelve. Een jaar
daarna vatte hij deze voor het onderwijs samen in het Kort begrip en kwam hij met het
Woordenboek voor de Nederduitsche spelling.
Siegenbeek vond dat de spelling in principe zo veel mogelijk gebaseerd moest zijn op de
uitspraak en dat er niet te veel afgeweken moest worden van hoe er reeds gespeld werd.
Bovendien wilde hij rekening houden met de principes als gelijkvormigheid. Dezelfde soort
woorden moesten op dezelfde manier worden geschreven. Zo spelde Siegenbeek gebrekkig in
plaats van gebrekig. Het meervoud van gebrek was namelijk gebrekken, vond hij. Het was
immers ook gesprek naast gesprekken. Gebrekkig werd bovendien ook het meest gebruikt en
het lag daarom voor de hand om daar niet van af te wijken.
Een aantal beslissingen met betrekking tot de spelling Siegenbeek werden al genomen in 1777
door de destijds gezaghebbende geschiedschrijver Jan Wagenaar. Siegenbeek koos in
navolging van deze schrijver bijvoorbeeld voor de ij en de aa, in plaats van de y en de ae.
Typische Siegenbeek-woorden zijn: vleijen, gooijen, kagchel, berigt, Junij, Dingsdag en
Zaturdag.
De spelling van Siegenbeek werd niet door iedereen even goed ontvangen. De grootste kritiek
kwam van de schrijver Willem Bilderdijk (1756-1831), maar ook van latere romantici zoals
Nicolaas Beets (1814-1903). Hun felste kritiek bestond eruit dat ze de ‘eenparigheid’
(eenheid) van de spelling, die de overheid juist zo graag wilde, een ‘uitvinding van de duivel’
vonden. Ze moesten niets hebben van een van boven opgelegde spelling. Bilderdijk schreef
daarom niet strooijen maar strooien en niet lagchen maar lachen. Een aantal schrijvers
volgden Bilderdijk, maar de rest van Nederland hield de spelling van Siegenbeek als richtlijn
tot het moment van de nieuwe spelling: spelling-De Vries en Te Winkel in 1863.
In de loop van de tijd was er bij taalkundigen een interesse ontstaan voor het samenstellen van
een goed, volledig woordenboek. Er bestonden wel al soortgelijke werken, maar deze waren
eigenlijk nooit populair geworden. Bovendien ontbraken veel woorden. In 1851 werd op het
Taal- en Letterkundig Congres te Brussel daarom besloten om een gezamenlijk woordenboek
van het Nederlands en het Vlaams te maken. De twee taalgeleerden Matthias de Vries en
Lammert te Winkel zouden in de redactie plaatsnemen. Het zou uiteindelijk resulteren in het
grootste historische woordenboek ter wereld, namelijk het Woordenboek der Nederlandsche
taal (WNT) in 28 delen.
Voor zo’n uitgebreid woordenboek was een universele spelling nodig. En daar ontbrak het op
dat moment aan. Door de conflicten tussen Siegenbeek en Bilderdijk, was er op het gebied
van de spelling een kloof ontstaan. Het ‘gewone’ volk schreef zoals Siegenbeek hun dat
voorschreef, maar literaire schrijvers weken daarvan af en spelden volgens Bilderdijk. In de
nieuwe spelling moest er daarom een balans worden gevonden tussen deze twee groepen. Een
dergelijke spelling verscheen in 1863. De Vries en Te Winkel presenteerden hun werk onder
de titel Grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling voor het
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aanstaande Nederlandsch Woordenboek. Ook zij wilden net als Siegenbeek, niet teveel
afwijken van hoe men nu schreef. Daarom bleven veel regels hetzelfde. In sommige gevallen
werd er echter voor Bilderdijk gekozen. Het Siegenbeekse blaauw en vleyen wordt
bijvoorbeeld vervangen door het Bilderdijkse blauw en vleien. Woorden als kaghel en lagchen
worden in de spelling De Vries- Te Winkel kachel en lachen. Dit paste volgens de
taalgeleerden beter bij de uitspraak van het woord en bovendien was de g-klank zo op
dezelfde manier geschreven als de namen Jochem, Lochem en Mechelen. Naast de afweging
van ideeën van Siegenbeek en Bilderdijk werden er ook nieuwe regels aan de spelling
toegevoegd. Zo werd er oor het eerst expliciet aandacht besteed aan de scheiding van woorden
van het afbreken: konin-gen of koning-en? Ook los of aaneenschrijven van woorden komt aan
bod.
Opvallend is dat België de nieuwe spelling vrijwel onmiddellijk accepteert. Al in1864 wordt
de spelling verplicht voor de overheid en het onderwijs. In Nederland duurt dit veel langer.
Pas na zes jaar wordt de spelling doorgevoerd in het onderwijs, de overheid volgt kort daarna.
Maar niet iedereen kan zich achter de nieuwe spelling scharen: al snel ontstaat er een heftige
spellingstrijd met als inzet vereenvoudiging van de spelling. Deze ‘oorlog’ eindigt pas met de
spelling Marchant in 1934 en het verschijnen van het eerste Groene Boekje in 1954.
Uit Genootschap Onze Taal, Den Haag.

______________________________
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O.A. 195. 1651 – 1657.
1.
Den 2de Januarij Anno 1651, fol.1.
Opte requeste van Claertien Jacobs remonstreerende, hoe dat haer zaeliger soon Jacobus
Moock Dor. nevents sijn huijsvrou sijnde overleeden, naergelaten haer seven onmundige
kinderen, bij welcke sij suppliantinne in het sterfhuijs is sittende versoeckende derhalven
omme alle bedachtheijt te vermijden, aldewijle de vrunden der onmundigen bij dit saisoen des
winters, als in Hollant en elderts wonende niet en connen overcomen dat haer Achtbare de
goederen der erffhuises gelieven willen te doen inventariseeren.
Mede, dat Schepenen en Raedt belieffden te consenteeren, in het versenden van seecker
simpel persoon, soo bij haer opgedachte soon in cost heefft gedaen, en om welcke t’ haelen
alhier ijmandt door de vrunden en was overgesonden.
Was geapost: Schepenen en Raedt wilvaerende de suppliantinne in dit haer versoeck soo ten
reguarde van het maecken eens inventarij ten overstaen van de heeren hoofftluijden, als oock
van den simpelen broeder van zaeliger Doctor Moocks zaeliger huijsvrou, onder verwaer van
een getrou persoon te mogen wechsenden.

2.
Idem [2 Januarij 1651], fol.1vo.
Opte requeste van Jan Wijchgersen ende Jan Albertsen als momberen over Dreesien Jacobsen
onmundige naergelatene kindt van zaeliger Jacob Jacobsen Calen backer, ende Anna
Wijchersen int’ leven eheluijden, versoeckende dewijle de stieffmoeder gesint is de helffte
van haer huijs ende arve op de Oldestrate gelegen waer van supplianten voorschreven
pleechkindt de wederhelffte is toebehoirende te vercoopen, dat supplianten mooge
geaccordeert worden om haer pleechkindts helfte des voorschreven huijses ende arves neffens
de stieffmoeders te veralieneren en te vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de voorschreven momberen, om wegen
haer voorschreven pleechkindt, neffens desselves stieffmoeder het huijs ende arves hijrinne
verhaelt opentlijcken aen de meestbiedende te moegen alieneren ende vercoopen, ende de
penningen daervan procederende voor haer pleechtkindes portie ten meesten profijte van
t’ selve te emploieren.

3.
Idem [2 Januarij 1651], fol.2.
Hermannus Georgius is bij Schepen en Raedt wegen het dediceeren van een theologische
disputatie begunstigt met vijff en twintich goltgulden, t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Backer.

4.
Idem [2 Januarij 1651], fol.2.
Insgelijx hebben haer Achtbaer heden Jacob Rouckes in sijn soberen staet, vermits sijne, sijn
huijsvrouwen en kinderen sieckte, begunsticht met thien goltgulden: uijtte Camer van de
heeren Witte en Vreese.
5.
Den 9de Januarij 1651, fol.2.
Opte requeste van Jacob Dapper, in sijn hoogen ouderdom tot groote armoede vervallen.
Was geapost: Suppliant wordt in dese sijne hooge armoede begunstiget met vijffthijn
goltgulden extraordinaris eens uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Herms
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Backer.

6.
Idem [9 Januarij 1651], fol.2vo.
Opte requeste van Hans Berents Drapier, oudt, doof en gebreckelijck sijnde.
Was geapost: Suppliant wordt in dese sijne ongelegentheijt begunstigt met thijn goltgulden
eens, uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Backer.

7.
Idem [9 Januarij 1651], fol2vo.
Opte requeste van Marrigien Cornelissen naegelatene weduwe van zaeliger Cornelis Jansen
luchtemaecker, versoeckende in haren soberen staet remissie van vijff jaren verloopene renthe
van omtrent vijer goltgulden des jaers, den Armen Camer vuit haer huijs en arve in de
Broeder strate competerende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliante om consideratien de verloopene
vijff jaren renthen mette dat suppliante van gewoenden promptelijck de vuitgaende renthen
vut haer huijs en arve gaende, aen den Armen Camer jaerlijx sal voldoen ende betaelen.

8.
Den 13 Januarij Anno 1651, fol.3.
Opte requeste van Henrick Roeloffs schoolmeester tot Graffhorst in groote armoede en in
huijs met sieckte? sijnde bevallen.
Was geapost: Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant in dese sijne groote
ongelegentheijt met thijn caroli gulden eens, soo deselve sal hebben t’ ontfangen uijtte
Ecclesiastique Caemer van de E. Heijmen Herms Backer.

9.
Idem [13 Januarij Anno 1651], fol.3.
Opte requeste van Willem Arentsen en Trijne Henrix, remonstrerende hoe dat sij nu een
geheel jaer gehadt en onderholden het kindt soo Caspar Herms Smits gesel bij haer dochter
had verkregen, versoeckende derhalven alldewijl de vader, soo nu tot Leijden met een ander is
getrout, gehouden is sijn kindt te alimenteeren, en hij alsnoch ordre van haer Achtbare een
deel hebben getrocken, onder Mr. Warner heeft berustende, dat Schepen en Raedt hem Mr.
Warner wilde ordonneeren, dese penningen ten fine voorschreven te sullen ontrichten.
Was geapost: Schepen en Raedt ordonneren Mr. Warner Smit het geene soo sijn geweesen
knecht Caspar Herms noch uijtstaende mocht hebben, aen suppliant en, tot alimentatie van
sijn kindt bij haer dochter verworven uijtte keeren.
In marge:

Hier van den 10 April 1651 bekentenis van ontfangen te hebben gedaen.

10.
Den 18de Februarij Anno 1651, fol.4vo.
Opte requeste van Frerick Andrisen caechschipper versoeckende dewijle Godt de heere hem
sijn huijsvrouwe affgehaelt heeft, ende hij suppliant met ses kinderen, sonder middelen is
bliven sitten, dat hem dree kinderen moechten affgenomen worden, ende suppliant totte ander
met een weinich moechte geassisteert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens soe
vuijte Ecclesiastique Caemer van de E: Backer sal hebben te geniten; ende verstaen hijr
beneffens haer Achtbare dat de Bedieners van den Armen den suppliant van twee van de
ionckste kinderen sullen subleveren ende ontlasten.
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11.
Den 23ste Januarij Anno 1651, fol.5.
Opte requeste van Otto Jansen Brouwer, remonstrerende, hoe dat hij suppliant voor desen
Gerichte sententie heeft geobtineert ende oock op erholden verwin vuit gepandet naer stijl
deser bancke Jan Petersen Gruttemuller, ende dat des niet tegenstaende ongeveer een halff
jaer daer naer sijn huijsen aen Juffer Coniets heeft verbonden ende deselve met vijer hondert
goltgulden heeft beswaert, versoeckende dat haer Achtbare geliven te doene teren, dat
suppliant vuit cracht van sijn hebbende verwin ende erholden sententie voor Joffer Coniets die
naederhandt versegelinge heeft becomen sal ende behoire te worden geprefereert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat suppliant in regardt van dit hijrinne
verhaelde sijne verwin voor de verzegelinge van Juffer Indich van Plettenburch weduwe
Coniets neffens de requeste gaende behoire geprefereert te worden.

12.
Den 25 Januarij Anno 1651, fol.5vo.
Opte requeste van Thomas Kaelff als man en momber sijner huijsvrou Aeltien Jansen
mitsgaeders Berent Willemsen, als mede Nicolaes ende Geertruit Jansen ende Thijs Jansen
nomine uxoris. Aeltien Jansen, als erffgenamen ab intestato van zaeliger Anneken Visschers,
als mede op t’ bericht van de erffgenamen van wijlen de heere Doctoris Brouwerii tegens de
voorschreven regueste.
Was geapost: Schepenen ende Raedt dese requeste ende het bericht voor de erffgenamen van
zaeliger Dr. Brouwerius daer op gesien hebbende. Verstaen, dat in de tijdt van ses weecken,
nae het overlijden van obgemelte heer Dr. Brouwerius desselves erffgenamen, een
rechtmatich inventaris van den inboedel in de voorschreven requeste verhaelt, aen supplianten
te hebben overteleveren ende dat nochtans sonder dat de erffgenamen van meergemelte heer
Brouwerius hijr mede in hare andere saecken tegens legatoirisen eenichsints gepreindiceert
sullen wesen.

13.
Idem[25 Januarij 1651], fol.6.
Opte requeste van de Eersame Jacob Veen Maiuer, remonstrerende ende hoe dat hij in den
lestleden sonder sijn charge van maiuer hebbende bedient voor het eerste halff jaer derselver
bedieninge tot nochtoe geen tractament hebbe genoten en vorder is hoe dat hij suppliant voor
de keerssen en doen soo wel sorge is deaegende, als sijn geselle Duixen soo daer voor jaerlix
is genietende twaelff caroli gulden, versoeckende derhalven soo met het halve jaer tractament,
als mede met die 12 gulden jaerlix nevents sijn medegesel Duixen te mogen worden
begunstigt.
Was geapost: Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant met het versochte tractament
van het eerste halff jaer bij hem waergenomen, gelijck mede voor het sorge draegen van de
keerssen jaerlix met twaelff caroli gulden.
14.
Den 28ste Januarij 1651, fol.6.
Opte requeste, overgelevert bij Juffer Judith van Plettenburg, weduwe Coniers
remonstreerende, hoe dat bij acte per apostille den 15de Decembris anno 1649 aangegeven, bij
haer Achtbare was verstaen dat het aenpardt van Jan Aeltssens erffdeel, soo hem van de
naergelaten goederen van sijn ouders, soude toegedeelt werden, en bij gerichtelijcke cessie
aen haer suppliante all voor desen was overgeweesen, te weten den 8ste Septembris Anno
1643 en iterative vernieut den 10 Julij Anno 1644 in sequestro soo lange soude verblijven tot
dat de gemelte remonstrante soude sijn voldaen welck niet tegenstaende de voornoemde Jan
Aeltssen, naer van tijt tot tijt dese saecke te hebben geprotrageert hem heeft laten gelusten,
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voor soo veel in hem is t’ seecker parceel landts in Camperveene gelegen, volgents attestatie
onder de handt van de Scholtis daer over bijgebracht hem ten deele gevallen sijnde te
beswaeren met elff hondert caroli gulden, versoeckende alsoo de rechtmetige en
deuchdelijcken actie elusoir vruchteloos en te niete te maecken: versoeckende derhalven, ten
einde sulx niet mochte comen te gebueren, het gemelte andeel van Jan Aeltssens erffenis te
mogen opgehangen en gerichtelijck verkoft worden.
Was geapost: Bij aldien Jan Aeltssen in de tijt van acht daegen geen contentement en
catisfactie aen de weduwe Coniers, tegenwoordige suppliantinne, engere verstaen Schepen en
Raedt, dat deselve sal vermogen te procedeeren tot gerichtelijcke vercopinge van sijn aendeel
erffdeels van sijn ouders heergecomen, en aen suppliant gerichtelijck gecedeert tot betaelinge
van twee duisent caroli gulden, nevents de verlopenen interessen van dien.
15.
Den 30ste Januarij Anno 1651, fol.7.
Opte requeste overgelecht bij de Ed. Bernardt, Herman, en Johan de Baeck, mede
intercederende voor Willem de Baeck, remonstreerende hoe dat haer broeder Dirck de Baeck
boven Henegouwen residerende, tot noch toe alhier niet en was erscheenen, noch oock geen
bescheijt hadde overgesonden, niet tegenstaende sij remonstranten in de tijt was vijff maenden
verscheijden occasien hebben waergenoemen, waerin sij haeren gemelten broeder het
overlijden van haer vader Joncker Johan de Baeck hadden genotificeert, alderwijle nu sij
supplianten, van welck twe op haer vertreck stonden haere studien te bevorderen, gesint
waeren uijtte gemeenschap van goederen te scheijden, en tot scheijdinge en deijlinge te
treden, versochten derhalven, dat een Achtbare Raedt ijmandt belieffden te authoriseeren om
int’ geene voornoemte haer absenten broeders plaets mochte supplederen, en alsodaene
schiftinge bijwonen.
Was geapost: Schepen ende Raedt authoriseren de E: Licentius Henrick Crachsen Stuirman,
om in plaets van den absenten broeder Joncker Dirck de Baeck, dese scheijdinge en deijlinge
bijtewonen te verworden en t’ geene daer toe dienende sall wesen, ten einde toe uijtte voeren.

16.
Idem [30 Januarij 1651], fol.7vo.
Opte requeste van Adriaen van Diest, bij faulte van betaelinge van sijn debitoeren, in
benautheijt sijnde geraeckt.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen den suppliant in dese sine ongelegentheijt met
thijn goltgulden eens, t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester
Backer.
17.
Den 4de Feb(ruarij) Anno 1651, fol.7vo.
Hebben Schepenen ende Raedt naevolgende persoonen, in plaetse van haer versoeck om
mette proeve in eene van deser Stadts Gasthuijsen versien te worden, vuit deser Stadts
Ecclesiastique Camer van de Camener de E: Backer ijder eens begunstiget als te weeten
Jan Christiaensen met sijn huisvrouwe met
10 goltgulden.
Henrick Gijsbertsen met
10 goltgulden.
Jan de Vlaminck met
10 caroli gulden.
Hermen Hermsen met
10 caroli gulden.
Trijne Woltersen met
10 caroli gulden.
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18.
Den 8 Februarij Anno 1651, fol.8.
Opte requeste van Berent Arentsen koor schoelmeester in de schole van de Bovenkercke,
versoeckende een tractement, in regardt van sijn voirsingen des Sondages avont in de
Bovenkercke.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant in regardt van sijn voorsingen in
de Bovenkercke, met acht en twintich caroli gulden des jaers, in twee termijnen als op
Paesschen en Michaelis, vuitte Ecclesiastique Camer te ontfangen, waer van het eerste termijn
nu toecomende Paesschen sal verschenen wesen.
19.
Den 8ste Februarij Anno 1651, fol.8vo.
Opte requeste van Mr. Harmen Henrix timmerman, remonstreerende hoe hij alhier hebbe bij
de Hagenpoorte getimmer een nieu huijs, en daer door andere opgeweckt een geheele straete
tot cieraedt der Stadt te vervolgen en op te maecken, waer voor iaerlix tot een thins soo veel
ten naesten bij hem is opgelecht als d’ anderen te samen: versoeckende derhalven dat haer
Achtbare gunstelijck hem suppliant de gemelte jaerlixe thins believe te verminderen.
Was geapost: Suppliant wordt gunstelijck toegestaen van nu voortaen in plaets van den thijn
goltgulden, acht diergelijcke gulden tot een jaerlixe thins uijt sijn nieu getimmerde
behuijsinge, te sullen betaelen.

20.
Idem [8 Februarij 1651], fol.8vo.
Op te requeste bij Jan Aeltssen tegen de requeste van Juffer Judith van Pletteburg weduwe
Coniers den 28 Januarij 1651 en daer bij affgegeven Apostille overgegeven.
Was geapost: Schepen ende Raedt persisteren bij haer voorige resolutie per Apostille
affgegeven, ordonnerende Jan Aeltssen tegenwoordige suppliant, aen Juffer Coniet
contentement te sullen geven off sall deselve vermogen, het effect van de voorgeroerde
resolutie mogen genieten, en tot gerichtelijcke vercopinge van sijn andeel erffdeels
procedeeren.
21.
Den 10de Feb(ruarij) 1651, fol.9.
Schepenen ende Raedt de requeste van Trientien Henricks van Reenen en het bericht van de
kinderen van zaeliger Brm. Brouwerius daer op gesien hebbende, verstaen dat de
voorschreven kinderen suppliante haer geheele loon van 17 caroli gulden ende voorschoten
ende doeck 10 caroli gulden ende dan noch voor suplianten haren diensttijde van de pest, aen
wijlen
Br. Brouwerij eerste huijsvrouwe beweesen ende voor de belooffde droeffclederen oock 10
caroli gulden maeckende toe samen 37 caroli gulden sullen hebben te ontrichten en vuitte
keeren.

22.
Idem [10 Februarij 1651], fol.9.
Opte requeste van Jannichien Vribbelts, versoeckende eens vooral ofte jaerlijckx een
penninck tot haer ende haer kindes onderholt, in reguardt dat suppliante soo iammerlijck
verlooren heefft haer man door het nedervallen van de Broeder Brugge, ende groote geledene
schade aen hare schuite.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante in regardt van het voorschreven
haere groote overcomene ongeluck ende geleedene schade aen hare schuite met vijfftich
dalers eens.
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23.
Den 13de Februarij 1651, fol.9vo.
Opte requeste van die van St. Jacobs Gilde remonstrerende hoe dat niet tegensstaende
vergunde ordonnantie waerbij een ijder wordt verboden, soo met cooren omgaen, eenig
cooren te mogen doen voeren off dragen, het en sij bijde gesworen Gildebroeders van t’
genoemde Gilde, eenige gevonden worden, die tot groot nadeel van haer supplianten off selffs
opdoen, off door een ander doen opdraegen versoeckende derhalven, dat haer Achtbare tot
maintinu van de aengeroerde ordonnantie een seecker straffe belieffden vast te stellen ten
einde sulx verhindert en sij supplianten in haer recht geconserveert mochten worden.
Was geapost:
Schepen en Raedt het versoeck van supplianten in deliberatie hebbende
gelecht, verstaen, dat een ijder coopmanschap van saet drijvende in conformite van de
gildebrieff gehouden sall wesen t’ selve door de Gildebroeders te laten opdraegen, en bij
aldien ijmandt hierin nalatich waere en t’ selve saet off door hem selffs off door een ander
liet opdraegen, sall deselve evenwell die daer toe staende gerechtichen aen de Gildebroeders
te betaelen schuldich te wesen.
24.
Den 15de Febr(uarij), 1651, fol.10.
Op requeste van Mr. Gerrijt Wolters Stadtstimmerman, versoeckende bij dese benaude en
diere tijden met verbeteringe van sijn tractament te mogen worden gebeneficieert.
Was geapost: Suppliant wordt bij Schepenen en Raedt gunstelijck begunstigt in plaets van
ses met seven en een halve caroli gulden tot sijn weeckelijcks tractament, nevents een
packclederen welcke hem bij de heeren Cameners Witte en Vreese sall ontrichten worden,
mits dat bij occasie gehouden sal wesen de vijsels te maecken ende goede debvoiren in sijne
dienst aen te wenden.

25.
Idem [ 15 Februarij 1651], fol.10.
Opte requeste van Jan Reinersen als vertrouwt wesende aen Janneken Albertsen bestemoeder
van t’ onmundige naer gelatene dochtertien van zaeliger Jacob Jacobsen backer versoeckende
dewijle met der voorscheven dochtertiens stieffmoeder in scheidinge ende deelinge sal moten
getreden worden en des voorschreven dochtertiens ooem ende momber Jan Wijchgersen vuit
de middelen van het kindt met de stieffmoeder, comt te voerderen, eijschen en pretenderen
ettelick honderden gulden. Versoeckende dat totte deelinge en scheidinge voorschreven in
plaetse van de voornoemte Jan Wijchertsen moege geauthoriseert te worden Gerrit Meuwsen
ende Jan Jaspersen Haegeboeck.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de eersame Gerrit Meusen ende Jan
Jaspersen Haegeboeck in plaetse van Jan Wijchgersen, om alleen dese hijr voiren verhaelde
scheidinge liquidatie ende deelinge bij te wonen ende te helpen effectueren.
26.
Den 18de Februarij Anno 1651, fol.11.
Opte requeste van den E: Henrick Eeckholt remonstrerende, hoe dat haer Achtbare sijn vader
de E: Joan Roloffsen Eeckholt ende sijn ooem Lambert Roloffsen Eeckholt geaccordeert
hebben het gebruick van het Bolwerck buiten de Holtsagers poorte, ende hoe dat nu het
voorschreven bolwerck met exessive costen bequaem gemaeckt is, om hare vruchten daer van
te connen geniten, maer dat sij nu van jaer tot jaer daervan beroeft worden door de jongens,
met op ende affclimmen vant bolwerck, versoeckende haer te moegen geconsenteert te
worden om tot voorcominge van wijdere schade op de borstweeringe van haagedoornen
heggen te moegen planten.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant in sijn versoeck.

27.
Idem [18 Februarij 1651], fol.11vo.
Opte requeste van Jan Gerrijtsen van Dijck, versoeckende restitutie van alsodaene penningen,
als hij tot coopen van een praeme ter somma van vierendertich gulden 12 stuijver hadde
vuijtgelecht, welcke door ordre van Schepen en Raedt, voor des Stadtsdijck tot derselver
conservatie, ten deele mede was gesoncken.
Was geapost: Schepenen en Raedt ordonneeren de heer Bmr. Rhijnvisch om aen den
suppliant de gerechte geltte van dese hier in genoemde 34 gulden 12 stuijver vijt het overschot
van sijn E. Stadts Caemer te betaelen.

28.
Idem [18 Februarij 1651], fol.11vo.
Opte requeste van Wijcher Janssen Boom, oudt en gebreckelijck sijnde, en van middelen
ontbloot.
Was geapost: Suppliant wordt bij Schepen en Raedt in dese sijne armoede begunstiget met
twaelff caroli gulden vijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Bmr. Backer.
29.
Den 22ste Febr(uarij) 1651, fol.12.
Opte requeste van Cornelis le Mair bij sijn eijgen handt onderteeckent, als volmachtiger van
sijn moeder, remonstreerende hoe dat de gedachte sijne moeder sijnde een gouden
leerbereijster Dr. Jacob Moock van tijt tot tijt heeft toegesonden spaens groen en edick om
daer uijt verwenste dufeleren welcke verwen overgesonden sijn Dr. Moock sijn loon daer van
heeft ontfangen. Ende alsoo dienvolgens, oock even voor het affsterven van de meergenoemte
Dr. Moock noch eenige stuck spaens groen, gelijck mede een oxhooft wijneedick alhier ten
selven einde is gesonden, en daer van noch iets gedisteleert als ongedisteleert in het erffhuijs
geinventariseert sijnde is berustende, t’ welck notoire dan niet tot erffhuijs maer aen hem
suppliants moeder gehoordt, versocht derhalven t’ selve gelijck mede noch eenich linnen van
sijn onnosele broeder hier gebleven sijnde te mogen mede nemen, belovende bij de
onmundige soo uijt compassie ende mededogentheijt als uijt het recht der natuiren wel bij
de kinderen te sullen doen.
Was geapost: Sall soo wel het Spaens groen ende overich wijneedick, als oock hier noch
wesende clederen van den innocenten broeder aen suppliant gevolgt worden.
30.
Den 27ste Feb(uarij) Anno 1651, fol.12.
Op t’ versoeck van ende eenige huijsluijden van t’ Haetlandt hebben Schepenen ende Raedt
hen tot mullenaer op de groote watermole in t’ Haetlandt gestelt, ende dat op het tractement
ende de profijten daer toe staande.

31.
Den eersten Martij Anno 1651, fol.12vo.
Opte requeste van Greetien Roloffsen naegelatene weduwe van zaeliger Jan Cornelissen,
versoeckende voor haer ende haer sesse kleine kinderen in haer soberen staet een jaerlijckx
tractament.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliante vuitte Ecclesiastique Camer van de Camener Backer sal hebben te ontfangen.
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32.
Den 7de Martij Anno 1651, fol.12vo.
Opte requeste van de kinderen van zaeliger Dirck Engbertsen Bisschop, remonstrerende hoe
dat haer broder Echbert Bisschop absent ende tegenwoirdich in West Jndien sijnde, sij
remonstranten wel geneigen waeren hare olderlijcke naelatenschap ende goederen te scheiden
en te deelen, versoeckende dat bij absentie van den voirschreven haren broder den ontfanger
Jacob Roloffsen Steenberch ende Roijer Saabe mochten geauthoriseert worden om sodanige
scheidinge en deele bij te wonen en desselffs lott ende part te ontfangen, ende voerders sulckx
in dese saecke te moegen doen ende handelen als deselve tot des absenten profijt orberlijcks
ende bequaemst achten ende goet werden vinden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren den ontfanger Jacob Rolofsen Steenberch
ende Roijer Saabe, om in plaetse van Egbert Bisschop absent ende naer West Jndien wesende
de erffscheidinge van desselffs olderlijcke goederen ende naerlatenschap bij te woenen ente te
helpen effectueren ende desselffs lott ende part te ontfangen ende voerders sulckx in dese
saecke te moegen doen ende handelen als dieselve tot des voorschreven Egbert Bisschop
profijte ende voerdeel achten te behoiren.
33.
Den 15de Martij Anno 1651, fol.13vo.
Opte requeste van de weduwe Femme Gerritsen, versoeckende in haren ouden en soberen
staet, een penninck tot haer alimentatie ende onderholt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante vuitte Ecclesiastique Camer van
de Camener Backer eens met thijn goltgulden.

34.
Idem [15 Martij 1651], fol.13vo.
Opte requeste van Jan Pouwelsen korvemaecker, versoeckende dewijle de turff voirtaen ter
plaetse van de sacken met manden sal gemeten worden, dat haer Achtbaere hem suppliant
geliven te begunstigen om sodanige meetmanden te moegen maecken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant om de manden, soe tot het
meeten van de turff sullen gerequireert ende vereijschet worden te moegen maecken.
Op t’ versoeck van Drees Twenthe, hebben Schepenen ende Raedt den selven bij provisie
ende tot revocatie van haer Achtbaere begunstiget met den dienst van deser Stadts
merckmeester, hoe dat op het tractement ende de profijten daer toe staende ende daer van
procederende, doch sal den olden merckmeester dit loopende jaer het selve tractement ende
deselve profijten hebben te geniten, ende sal hijrop bij Drees Twenthe hem hebben te
vervoegen bij de heeren Burgemeesteren in den tijt en den eedt daertoe staende te praesteeren
.
35.
Den 22ste Martij Anno 1651, fol.14vo.
Hebben Schepenen ende Raedt op t’ versoeck van de gedeputeerden van de Gereformeerde
religie van Vreden, remonstreerende dat sij de vrede handelingen tot Munster, de exercitie van
de Gereformeerde Religie haer aldair is ontsecht ende dat haer nu een capellen op de Gresen
des Graffschaps Zutphen bij deselve Graffschap als mede een jaerlijcks tractement voor een
predicant gunstelijcken is geaccordeert ende alsoe het voorschreven capellen te clein is, dat de
van de religie binnen Vreden aldair souden connen toe samen comen om haren Godts dienst te
exerceren, ende sij dat welgeneigen wheren het voorschreven capellen te doen vergrooten
ende tot haren Godtsdienst approprieren waertoe dese haer de middelen sijn ontbreckende,
versoeckende hijr toe een subsidium; tot welck dan geen ende Godtsalich werck haer
Achtbaere vereert hebben hondert caroli gulden soe vuitte Ecclesiastique Camer van de
Camener de E. Backer sullen betaelt worden.
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36.
Den 29ste Martij Anno 1651, fol.15.
Op t’ versoeck van Aeltien Dircksen dochter van Dirck Robertsen, hebben Schepenen ende
Raedt de selve in haer soberen staet vuitte Ecclesiastique Camer van den E. Backer
begunstiget met ses caroli gulden.

37.
Idem [29 Martij 1651], fol.15.
Opte requeste van Jan Cornelissen hebben Schepenen ende Raedt hem eens begunstiget met
ses caroli gulden vuitte Ecclesiastique Camer van de E. Backer te ontfangen.

38.
Idem [29 Martij 1651], fol.15.
Opte requeste van Greete Jans, huijsvrou van zaeliger Geerloff Maurits, soo voor haer als
voor haer dochter, weduwe van Govert Cornelijssen straetemaecker overlangt, als beijde
vervallen tot groote armoede en ongelegentheijt.
Was geapost: Suppliantinnen worden t’ saemen begunstiget met thijn goltgulden eens uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Backer.

39.
Idem [29 Martij 1651], fol.15.
Opte requeste van Lambertus Canneman versoeckende alderwijle het God de heere belieft
heeft, sijne ouderen beijde, hem onverwacht t’ ontrecken, welck hem tot hier toe in studijs
hadden opgetrocken, dat haer Achtbaere tot vorderinge derselver gunstelijck eene subsidie
belieffden te consenteeren.
Was geapost: Suppliant wordt bij Schepen en Raedt begunstiget tot stuir en promotie van
sijne studia met vijfftich caroli gulden eens, t’ ontfangen in twee termijnen uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Backer, als nu op Paesschen en Michaelis
toekomende, ijder reijs vijffentwintich caroli gulden.
40.
Den 4de Aprilis Anno 1651, fol.15vo.
Alsoe Jan Gerritsen ende Elisabeth Sasse eheluijden woonende ande Swartesluijs durch den
lestleden swaren storm, niet alleene haer huijs, maer oock haer huijsraat hebben verlooren, als
ist dat Schepenen ende Raedt de voorschreven eheluijden tot versetth van de voorschreven
geleedene schade begunstigt hebben met vijff en twintich goltgulden, soe vuitte
Ecclesiastique Camer van den E. Backer sullen betaelt worden.
41.
Den 10de Aprilis Anno 1651, fol.16.
Opte requeste van Geesien Henricks weduwe van zaeliger Johan Hoff int’ Paradijs.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Ulrich Jansen schoemaecker ende Peter
Claesen backer tot momberen over het kindt van suppliante bij den voorschreven haren
eheman verworven, authoriseren om den boedel van zaeliger Johan Hoff int’ Paradijs sub
beneficio inventarij te moegen aenveerden ende deselve te redden ende neffens de weduwe
Geesien Henricks suppliante het halve huijs in de Broderstrate ende de hoff in de Bane, ten
meesten prijse te moegen vercoopen.
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42.
Idem [10 Aprilis 1651], fol.16.
Copia.
Aen den Wel Ed. ende hooch Achtbare heeren Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der
Stadt Campen.
Wordt V Wel Ed. hooch Achtbare mit aller eerbiedicheijt vertoont als dat U Dr. Jacob Moock
ende Catharina le Maire in haren tijdt eheluijden, over het vierendeel iaers sijn doot geweest,
ende dat de naegelaetene kijnderen, die altesaemen minderiarich sijn, in het sterffhuijs sijn
blijven sitten, op hope dat de naeste vrienden ende bloetverwanten vuijt Hollandt souden
overcoemen ende haer saecken bij der handt ende tot haeren raede vuijtvoudich maecken ten
eijnde vandien de roerelicke goederen, van huijsen, imboedel ende anders, sijn
geinventariseert wechgeslooten ende versegelt. Waerom oock haere momberen sijn verscht;
doordien alles tot goetduncken van de naeste bloetvrunden, wesende oomen ende moeijen was
gelaeten waer aldewiele die selvige haer daer toe nijet beledigen ende dan het sterffhuijs wel
diende gereddet: maaer onvoorsichtig soude gedaen sijn aen het simpelich aenvaerden der
erffenis. Soe werdt onderdanelick versocht, dat V Wel Ed. hooch Achtbare d’ onmundige
kijnderen voorgemelt mombaeren gelieven willen te setten, met naemen, Francoijs Blequin
ende Dirrick Janssen van Vuijttrecht, wijders te accordieren, dat de sterffenis ende
naelaetenschap werde aengetast sub beneficio inventarij dien volgents tot reddinge van den
boedel, haer twee curatoeres ende met eenen de voornaemste Creditores alhijer te adiungeren
te weeten de E. Secretarium Breda ende Jan Hermsen Eckelboom, authoriserende haer het
huijs, den Rosenobel bij verstorvene eheluijden gecoft ende bewoent naer voorgaende twee
publicatien ten besten doenlicken te vercoopen, d’ ander goederen te laeten om op morgen
opentlich te distraheeren. T’ welck doende etc.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, hebben geauthoriseert ende
authoriseren cracht deses tot momberen over de onmundige kijnderen van U E. Jacob Moock
ende Catharina le Maire, Francoijs Bequin ende Dirrick Janssen van Vuijttrecht, om de
sterffenisseen de naelaetenschap sub beneficio inventarij te aenveerden ende aen toe tasten,
ende worden dienvolgents, tot reddinge van den boedel, haer twee Curatores, geordiungiert
rwee van de voornaemste Creditores alhijer, als de E. Secretarium R. van Breda ende Jan
Hermsen Eckelboom authorisierende haer het huijs den Rosenobel bij verstorvene eheluijden
gecoft ende bewoent, naer voorgaende 2 publicatien openbaerlick aen de meest biedende te
moegen vercoopen ende d’ ander goederen te laeten ontsegelen ende op een bequaeme tijdt
opentlicken te distraheeren ende vercoopen.
43.
Den 17de Aprilis Anno 1651, fol.17.
Opte requeste van Sijmon Jansen van Leeuwarden canonier, versoeckende met een
penninckien tot huijshuijre begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot sijne huijshuijre met thijn
goltgulden eens, soo hij vuitte camer deser Stadt van de E. Meijer ende Gansneb sal hebben te
geniten.

44.
Idem [17 Aprilis 1651], fol.17.
Opte requeste van de pachters van de brandewijn accijs van den jare 1649, versoeckende
betaelinge van de brandewijnaccijs van de brandewijnen soo bij deser Stadts als mede
Geestelijcke Cameners van den voorschreven jare is ingelecht.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren de heeren Cameners van den jare 1649, om
supplianten van den accijs van de brandewijn hijr vooren verhaelt te contenteren ende t’ selve
te brengen op haer averschott in reeckeninge.
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45.
Idem [17 Aprilis 1651], fol.17vo.
Heeft een Achtbare Raedt Jacobum Petraeum (Jacobus Petrus) en Johannem Episcopium
(Johannes Episcopins) wegen het dediceren van haere Theologische disputatien, ijder
begunstigt met vijffentwintich caroli gulden, t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Burgemeester Backer.

46.
Idem [17 Aprilis 1651], fol.17vo.
Opte requeste van Berent Geerloffs caechschipper, een lange sieckte heeft gelegen, en noch
daer van noch blijvende besocht, en onbequaem gehouden voor hem en sijn familie
behoorljck sorge te connen draegen, waer over hij van tijt tot tijt van en groote tot een
meerder armoede is comen te vervallen.
Was geapost: Suppliant wordt in dese sijnen elendigen staet bij Schepen en Raedt
begunstiget met twintig caroli gulden eens, uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer
Burgemeester Backer.
47.
Den 10de Meij 1651, fol.18.
Hebben Schepenen ende Raedt op t’ versoeck van Mettien Gerritsen weduwe van zaeliger Jan
Jansen deselve begunstiget mette leedige woeninge van Ewout Tomsen staende op te plaetse
vant’ Segelhuijs.

48.
Den 16 Maij Anno 1651, fol.18.
Opte requeste van Egbert Rutgersen deser Stadts meijer op Pijperssandt versoeckende
remissie van sijn pacht de wijle sijn weijde ende bouwlandt door het lestleden hooge water
met sant overstort ende beloopen is ende de slooten oock met sant sijn gevult.
Was geapost: In regardt van de schade hijrinne verhaelt, soo remitteren Schepenen ende
Raedt suppliant in desen Stadts Camer de Anno 1651 de somme van seventich caroli gulden.
49.
Den 22ste Maij Anno 1651, fol.18vo.
Hebben Schepenen ende Raedt, om verscheidene redenen ende oirsaecken geaccordeert, dat
de schoelmeester tot Brunnepe twee koien op de Greente sal moegen inbranden ende opslaen,
sonder weijdegelt daer van te betaelen ende dit doch bij provisie sonder dat het selve in
consequentie sal getoegen worden.

50.
Idem [22 Maij 1651], fol.18vo.
Dewijle Weijme Spirinck op beloefte ende gegevene hoope van beter comportement, haren
detensie is ontslagen, ende men nu eenige tijt herwaerts heeft vernomen, dat de voorschreven
Weijme Spirincks haer seer qualick is competerende ende voor noch eerger gevreest wordt,
als ist dat Schepenen ende Raedt op t’ versoeck van des voorschreven Weijme Spirincks
vaeder, de eersaeme Henrick Gerritsen Spirinck hebben geaccordeert ende toegestaen dat
opgemelte Weijme Spirincks wederom ter Gouwe in t’ tugthuijs sal moegen gebraecht
worden om aldair van haer goederen gealimenteert ende onderhouden te worden.
51.
Den 24ste Maij Anno 1651, fol.19.
Opte requeste van Henrick Hansen dese Stadts bruggeman.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende
wagemeesterschap, ende dat op de profijten daer toe staende, ende sal hij wagemeester daer
wel hebben op te lettendat de ordre opt’ voorwerck beraemt wel ende stricktelijck
achtervolcht worden.
52.
Den 3de Junij 1651, fol.19.
Opte requeste van Niessien Jans huijsvrou van Jan Weerdt, versoeckende seecker plaets naest
het pothuijs van Geert van Weesel bij de Swaenenbrugge om aldaer wortelen, cool en
diergelijcke te vercoopen.
Was geapost: Suppliantinne wordt bij provisie, tot revocatie, dit haer versoeck geaccordeert.
53.
Den 7de Junij Anno 1651, fol.19vo.
Tot reparatie van de kercke van Steenwijckerwolt, hebben Schepenen ende Raedt begunstiget
vijfftich daler, soo vuitte Ecclesiastique Camer van de Camener de Burgemeester Backer
sullen betaelt worden.

54.
Idem [7 Junij 1651], fol.19vo.
Op de requeste van Hermanna Baecks, versoeckende een iaer subsidie.
Was geapost: Suppliantinne wordt bij Schepenen ende Raedt begunstiget met veerthijn
goltgulden eens, vijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Backer.

55.
Den 10 Junij Anno 1651, fol.20.
Opte requeste van Lutgert Thomas woenende tot Emmerick, hebben Schepenen ende Raedt
haer vuitte Ecclesiastique Camer van de Camener Backer eens begunstiget met thijn caroli
gulden.

56.
Idem [10 Junij 1651], fol.20.
Opte requeste van Lutger Gerritsen naegelatene weduwe van Christiaen Borgersen
glasemaecker, versoeckende in haren soberen staet een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soo
suppliante vuitte Ecclesiastique Camer van de Camer Backer sal hebben te ontfangen.

57.
Den 18 Junij 1651, fol.20.
Hebben Schepenen en Raedt Berent Geerloffs Caechschipper gracieuselijck, ten reguarde van
sijn groote ongelegentheijt begunstigt met twaelff goltgulden eens, uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Backer.
58.
Den 24ste Junij 1651, fol.20vo.
Opte requeste van Jan Dirx Vogel, remonstrerende hoe dat de Zeegraeven gehoorende tot het
landt bij hem van de Geestelickheijt wordende gebruickt, waeren buijten dat den dijck mede
was geschuert, toegeloopen, versoeckende dat een Achtbare Raedt hem gunstelijck van de
extraordinaris oncosten daer over gedaen wilde bevrijen.
Was geapost: Schepen en Raedt hebben gunstelijck verstaen dat de heer Camener Backer de

Pagina 18 van 208

helfte van de 20 goltgulden ten reguarde van de Zeegraeven ende andere helfte bij hem
suppliant sal betaelt worden.
59.
Den 26ste Junij 1651, fol.20vo.
Opte requeste der knechten van het Drapeniers gilde, te gemoet voerende hoe dat sij onder
haer seecker olde observantie sijn hebbende dat die welcke onder haer met cranckheijt wordt
besocht, uijt een gemeenen buijdel werden gesustenteert, gelijck mede dat van haer bij ordre
twee des nachts bij sodaene crancken, om handtreickinge te doen, moeten waecken, t’ welck
toe noch toe bij haer allen is achtervolcht, uijtgesondert dat twee persoenen, sich daer
tegenwoordig tot infractie van dese goede ordre opposeren, daerover versoeckende haer
Achtbare d’ onwilligen met het opsetten van seeckere pene, tot observantie van de ordre
voorverhaelt wilden houden.
Was geapost: Schepen en Raedt hebben om goede consideratien verstaen, soo wie sich tegen
d’ oude welheer gebrachte gewoonte onder de knechten in t’ stuck van siecken tot hier toe
geobserveert, opposeert ofte onwillich stelt ijdermael sal sijn vervallen in een boete van vijff
goltgulden ten behoeve van den gemeenen buijden der hier bovengenoemde knechten.

60.
Den 28 Junij 1651, fol.21.
Opte requeste van de E. Burgemeester Gijsbert Hermsen Meijer ende de Ed. Johan Hoff
ontfanger der landts van Vollenhoe als momberen over wijlen Kijliaen Wegewaerts
naegelaeten dochtertien bij Geertruijdt Mentinck in echschap geprocreert, versoeckende alsoo
het erffhuijs van opgedachten Wegewaert mit verscheijden schulden ende lasten, soo vuijt de
incompsten van des erffhuijses goederen, tot noch toe nijet hebben connen affgedaen worden,
als mede tot alsoodaenige 4000 caroli gulden, waermede den Ontfanger Hoff van sijn zaeliger
nichte Helena Wegewaerts moederlicke goederen, is vuijtgecoft, datse desse navolgende
landen moegen vercoopen.
Ses schepel gesaijs bij Hatthem.
Dree achte parten van een erve op Camperveene.
Noch dree achte parten van den gevel ende in het Veenemaets landt op Camperveene.
De helffte van vijff greesen toe Oosterwolde.
Het vijerde part en noch een achte part in de helffte van Woltslandt opt’ Over.
Item twee maetkens buijtten de Calverhecken poorte neffens de Buijtten broeck wech
gelegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, hebben geconsentiert ende geauthorisiert, consentieren
ende authorisieren, de Ed. Burgemeester Gijsbert Hermsen Meijer ende de Ed. Johan Hoff
ontfanger van Vollenhoe, om dese bovenstaende perceelen van goederen tot afflegginge des
erffhuijses schulden, ten meesten proffite te moegen vercoopen.
61.
Den 28ste Junij 1651, fol.21vo.
Opte requeste van Lummigien Coops weduwe van zaeliger Jan Martens, versoeckende
seecker plaetsien voor desen jaer bij Foppen weduwe daertoe vergunt tegenwoordich
betimmert, te mogen behouden nevents het voetpat haer tot aenden wech leijdende,
presenterende daer voor de brugge daer sijnde met aerde te wille aenvullen.
Was geapost: Suppliante wordt in dit haer versoeck bij provisie en tot revocatie van haer
Achtbare gewilvaret, mits oock dat sij gehouden sal sijn de brugge behoorlijck aen te vullen.
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62.
Idem [28 Junij 1651], fol.22.
Opte requeste van de vrunden der 2 naergelaten kinderen van zaeliger Hermen Berents,
versoeckende dieselve in t’ Weeshuijs te mogen werden aengenomen.
Was geapost: Is bij Schepen en Raedt gunstelijck geconsenteert dat het iongste van de 2
kijnderen in t’ Weeshuijs sal genomen en opgevoedet werden, betreffende het olste hebben
haer Achtbare tot des selffs onderholt gratiose geaccordeert vijff en twintich caroli gulden
iaerlix, en sulx voor de tijt van drie achter een volgende jaeren, in twee termijnen als
Michaelis en Paesschen uijtte Ecclesiastique Caemer t’ ontfangen, waer van het eerste termijn
Michaelis toecomende verscheenen sal weesen.
63.
Den 3de Julij 1651, fol.22vo.
Opte requeste van Jan Lubberts in den Bosch op Camperveene, remonstrerende hoe dat
Bartolt van Wilssem seecker saecke, welcke hij suppliant als gearresteerde werde tot
erkentenis van Schepen en Raedt hadde gesubmitteert weder aen het Gerichte van
Camperveen hadde gebracht, om aldaer te vervolgen, versoeckende derhalven dat haer
Achtbare hier in versiende hem Wilssem belieffden op te leggen het hier aengevangen werck
alhier uijtte voeren, ende suppliant van het gepasseerde costen schadeloos te stellen.
Was geapost: Bartolt van Wilssem wordt geordonneert bij een peene van 2 olde schilden,
dese saecke alhier aenhenging gemaeckt, mede alhier te vervolgen ondertusschen tot taxatie
van haer Ed. hem in costen bij suppliant hier in op Camperveen gedaen, condemnerende.

64.
Idem [3 Julij 1651], fol.23.
Opte requeste van Catharina Wandelmans weduwe Dette, remonstrerende soo Marrigien Sterx
het huijs, bij haer suppliantinne bewoont, heeft dackeloos tot haere groote praejudicie en
schaede liet liggen en vervallen, niet tegenstaende iterative tot reparatie aengesocht,
versoeckende oversulx Marrigien Sterx te mogen werden geordonneert het huijs behoorlijck
te versien, off dat haer suppliantinne anderts werde toegelaten t’ selve te doen en aen de huijre
te mogen corten.

65.
Idem [3 Julij 1651], fol.23vo.
Opte requeste van Mechteltien Jans weduwe van Nicolaes Ox, bedderees in groote armoede
liggen.
Was geapost: Suppliantinne wordt begunstigt met twee ducatons, uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Backer.
66.
Den 10de Julij 1651, fol.23vo.
Opte requeste van Anna Lubberts weduwe van zaeliger Frerick Herms, remonstrerende hoe
haer suppliantes eheman Henrick Messemaecker zaeliger alhier formelijck hadde verwonnen
ten reguarde was een capitael van hondert goltgulden spruitende uijt obligatie waeren
tusschen de weduwe van Henrick Messemaecker voornoemt met consent van haer
suppliantinnes eheman haer huijs is comen te vercopen, versoeckende derhalven sij
suppliantinne, dat haer uijt cracht van erholden verwin de gemelte hondert goltgulden van de
penningen heergecomen van het huijs mochte werden betaelt, te meer alsoo suppliantinne die
bleve ten hoochsten tot betaelinge van haer mans dootschulden nootsaeckelick van doen was
hebbende.
Was geapost: Wordt de opsienders van zaeliger Henrick Messemaeckers naergelaten
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boedel, off d’ ontfangers van de penningen geprocedeert van het vercofte huijs geordonneert
het hier in versochte capitael van hondert goltgulden aen Anna Lubberts tegenwoordie
suppliantinne te ontrichten.
67.
Den 15de Julij Anno 1651, fol.24.
Op t’ versoeck van de naegelatene kinderen van zaeliger Gerrit Willemsen ende Jenneken
Bredas int’ leven eheluijden, hebben Schepenen ende Raedt gedisponeert als dat supplianten
het loopende halff jaer tractement van haer zaelige moeder tot michaeli toecomende sullen
hebben te geniten vuit deser Stadts Ecclesiastique Camer en langer niete. belangende de
wooninge van de Regiments Camer derselve wordt haer tot Paesschen toecomende noch
geaccordeert en sullen deselve als dan hebben te verlaten, waermede alsdan eene van desen
Stadts Latijnsche Schoelmeesteren soe het geordonneert sal worden hem met de wooninge
daerinne begeven begunstiget worden.

68.
Idem [15 Julij 1651], fol.24vo.
Alsoo Anneken Wernersen in de pacht van Ovelgonne seer verloopenen, is goetgevonden, dat
haer sal aengesecht worden om de verloopenen pacht te voldoen, bij faute van dien gedencken
haer Achtbare het voorschreven landt wederom aen haer Ed. te nemen ende toecomende jaer
het selve wederom aen een ander bequaem ende goet betaelsman te verhuijren.

69.
Den 17 Julij Anno 1651, fol.24vo.
Opte requeste van Docter Henrick van Lindt ordinarus docter medicinae deser Stadt,
versoeckende een bequame plaetse om te setten tot voirtteling eenige kruijden, soe hijr niet
sijn te becomen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen de heer suppliant het Boven Broeck
Bolwerck om gebruickt ten fine hijr voiren is verhaelt.

70.
Idem [17 Julij 1651], fol.25.
Wegen t’ didiceren ende offereren van seecker boeck geintituleert geestlicke cruijthoff hebben
Schepenen ende Raedt Roloff Waminghs begeustiget met vijfftich caroli gulden, soe voor de
helfte vuit deser Stadts Camer in tempore ende de wederhelfte vuitte Ecclesiastique Camer
sullen betaelt worden.

71.
Den 24ste Julij 1651, fol.25.
Op de requeste van de vrunden van zaeliger Jan ten Daelen ende Mette van Lubeck int’ leven
eheluijden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Henrick Berentsen ende Jan Ambrosius tot
momberen over zaeliger Jan ten Daelen ende Mette van Lubecks naegelatene soontien
Henrick Jansen genaempt, consenterende voorts de voorschreven momberen om nefens de
momberen van zaeliger Jan ten Daelen voorkinderen, het huijs ende arve bij Jan ten Daelen
ende sijn huijsvrouwe naergelaeten opentlijcken aen de meest biedende tot reddinge van den
boedel te moegen alieneren ende vercoopen.
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72.
Den 9de Augusti 1651, fol.25vo.
Opte requeste van Egbert Teunijs versoeckende met de carre door de doot van Berent
Luicassen vacant geworden, te mogen worden gebeneficeert.
Was geapost: Suppliant wordt dit sijn versoeck gunstelijck geaccordeert.

73.
Dito [9 Augusti 1651], fol.25vo.
Opte requeste van Peter Hendricksen van Wijringhen ende Lambert Jurriensen Brouwer als
momberen van Fijgien Jacobs, naegelaeten dochter van zaeliger Jacob Rutgersen, neffens Jan
Janssen, versoeckende aggreatie van haer pleechkijndts verkofte huijs aen Rijck Janssen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, hebben geratificiert, geapprobiert ende geaggreert,
approbieren, ratificieren ende aggreeieren, alsoodaene coop als Peter Hendricksen van
Wijringen ende Lambert Janssen als momberen van Fijgien Jacobs, naegelaeten dochter van
zaeliger Jacob Rutgersen, neffens Jan Janssen, mit Rijck Janssen hebben ingegaen, van wegen
haer aenpart, van haer pleechkijndts huijs bijnnen deser Stadt Campen, op de Oldestraete
staende, streckende van de Oldestraete, tot achter aende Nije muire.

74.
Idem [9 Augusti 1651], fol.26.
Opte requeste van Cumera Benning weduwe van Coenraedt ten Ham, versoeckende eene
subsidie tot haer huijshuijre.
Was geapost: Wordt begunstiget met thijn goltgulden eens, uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Backer.

75.
Idem [9 Augusti 1651], fol.26.
Opte requeste van de momberen van zaeliger Jan Albert van Bennings naergelaten kinderen,
versoeckende, alsoo den boedel desolaet wordt gevonden dat haer Achtbare ordre tot
verpleginge van noch 2 ionge kinderen gunstelijck belieffden te doen stellen.
Was geapost: De momberen ende Curatoren worden geordonneert te erschijnen voor de
heeren hooftluijden van het Broeder Espel om aldaer divisie der goederen te maecken
waernaer hier op verder sall worden gelet.

76.
Idem [9 Augusti 1651], fol.26vo.
Opde requeste van Arendt Gerritsen olde Stadts metselaer, versoeckende, dat sijn
weeckelicksche tractement van een Rixdaell nae gelegentheijt mochte worden verbetert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt augmentieren suppliants weeckelicke tractement van
vijfftich stuijverts, op dree caroli gulden, waervan hij van daeghe het eerste sal hebben te
ontfangen van deser Stadt Campens Caemeners, continuerende het selve tot revocatie.

77.
Idem [9 Augusti 1651], fol.26vo.
Opte requeste van Joncker Nicolaes van Haersolte ende Balthasar Wijntges als momberen van
Ysebrandt van Teelingen naegelaeten soen van wijlen den heer Capteijn Gerrit van Teelingen,
versoeckende datse haer pleechkijndts aenpart aen seecker landt in Mastebroeck, mandelich
mit anderen in Haersolten Waede gelegen moegen vercoopen.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt authorisieren, accordieren ende
consentieren de Ed. Joncker Nicolaes van Haersolte ende Balthasar Wijntges, als momberen
van Isebrant van Teelingens naegelaeten soen, van wijlen de heer Capteijn Gerrit van
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Teelingen om desselffs soens aenpart, aen seecker landt, in Mastebroeck mandelich mijt
anderen in Haersolten Waede gelegen ten meesten proffijte van haer pleechkijndt te moegen
vercoopen.
78.
Den 23ste Augusti Anno 1651, fol.27.
Op de requeste van Dr. Everhardt Ram, versoeckende dat hem suppliant moege geaccordeert
worden het Boven Issel Bolwerck, om met medicinaele als andere dienstige cruijden beplant
te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant vuit gunstige consideratien dit sijn
versoeck, ten fine hijrinne verhaelt, mede dat suppliant den tegenwoirdigen gebruicken van
dit Bolwerck hijrinne verhaelt wegen sijne daer aengedane oncosten geve contentement.

79.
Den 26 Augusti Anno 1651, fol.27.
Op de requeste van Wilhelmus Bernardt Coster, soone van Berent Lucsen Coster desen Stadts
geweesene carman, versoeckende tot voortsettinge van sijn studien eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant ten vollenste van sijne
huijshuijre met vijff en twintich goltgulden eens, soo voor de helfte vuit deser Stadts Camer
van de E. Cuerbeecke en Hoolboom ende de wederhelfte vuitte Ecclesiastique camer van de
E. Backer sullen betaelt worden.

80.
Idem [26 Augusti 1651], fol.27vo.
Op de requeste van de erffgenamen van Ds. Pipardus, versoeckende het provisiegelt tot turff,
te weeten 36 caroli gulden op Paesschen lestleeden verschenen wesende D. Pipardus in junio
daer aenvolgende overleeden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen dat aen de erffgenamen van Ds. Piparus
dese hijrinne versochte ses en dertich caroli gulden vuitte Camer van de Ecclesiastique
goederen van den E. Backer betaelt sullen worden.
81.
Den 28ste Augusti Anno 1651, fol.27vo.
Hebben Schepenen ende Raedt tot opbouwinge van een kercke opt’ Hooge Echterveene
vereert hondert dalers, soe betaelt sullen worden wanne(e)r men int’ timmeren van de
voorschreven kercke werdt sijn ende dat vuit deser Stadts Ecclesiastique goederen als dan in
tempore wesende.
82.
Den 6de Sept(embris) 1651, fol.28.
Opte requeste van Henrick van Schuppingen, versoeckende om verscheijden redenen dat haer
Achtbare hem belieffden te accorderen, dat hij seecker 2 gulden, 2 stuijver welcke de
geestelijckheijt deser Stadt uijt sijn huijs in de Geerstraete van der Aa tot nu toe hadde
getrocken, off mochte afflossen, off op sijn huis in de Nieustrate naest de Coninck van Poolen
gelegen herleg(g)en.
Was geapost: Wordt suppliant gunstelijck geconsenteert die hier in genoemde 2 gulden, 2
stuijver op sijn huijs in de Nieustraete mogen herleggen.

Pagina 23 van 208

83.
Den 7de Septembris Anno 1651, fol.28.
Opte requeste van Aeltien Jansen weduwe van Jan Henricksen Clanes.
Was geapost: Schepenen ende Readt authoriseren Henrick Gerritsen Stroo ende Gerrit
Jansen Elinck tot momberen ofte Curatoren over de kinderen van Aeltien Jansen weduwe van
Jan Henrick Clanes kinderen, om de scheidinge ende deelinge van de goederen ende erffnisse
van Geesien Willemsen weduwe van zaeliger Jan Willemsen mede bij te woenen ende der
voorschreven kinderen poortie ende andeel erffenisses te ontfangen.
84.
Den 8ste Septembris Anno 1651, fol.28vo.
Opte requeste van Toenijs Berent Knape, versoeckende alderwijle hij door den dronck
merkelijck buijten de weerden hadde gecoft van de Ecclesiastique goederen deser Stadt,
seecker acker landts in Ramele gelegen, dat haer Achtbare hem belieffden gunstelijck een
noch onvercoft stuck landes uijtter handt te vercopen, waerdoor sijn geledene schade
eenichsints moogt werden verlichtet.
Was geapost: Worden de heeren Vreese ende Johan Gansneb geauthoriseert, om dese hier in
aengeroerden acker met een gratieus insien hem suppliant te vercoopen.
85.
Den 9de Septembris Anno 1651, fol.29.
Is Berent Geerlichs tot reparatie van desselffs Caage gunstelijck gebeneficieert met dertich
caroli gulden, t’ ontfangen uijtte het overschot van de Stadts Caemer van de heeren
Ceurbeecke ende Hoolboom.

86.
Idem [9 Septembris 1651], fol.29.
Is mede verstaen dat de hondert gulden soo die van Vreden den 22 Martij deses jaers 1651 tot
optimmeringe van de gereformeerde kercke waeren toegestaen en uijtte het plackengelt bij
provisie door ordre van een Achtbaere Raedt gelichtet weder sal werden geremplaceert uijt
het overschot van de heeren Cuerbeecke en Hoolboom haere Stadts Caemer.
87.
Den 13de Sep(tembris) Anno 1651, fol.29.
Op de requeste van Erenst Gerritsen Smitt, versoeckende eenige assistentie in sijnen desolaten
staet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met veertich caroli gulden
eens waervan de helfte vuit deser Stadts Camer en de wederhelfte vuitte Ecclesiastique Camer
in tempore sal betaelt worden.

88.
Den 16 7br. (Septembris) 1651, fol.29vo.
Opte requeste van Reijntien Pieters weduwe van Jan Jacob Gileijsen, alsoo sij door
manquement van middelen ende macht is comen te verachteren, in eenige iaeren verloopen
interessen, aen vuijthebberen van haer huijs daer sij tegenwoordich inwoent, als namentlicken
aen de E. kerckmeester van t’ H. Geesten Gasthuijs 5 iaeren van een hondert goltgulden, sesse
per cento ende aen de E. ontfanger Jacob Roeloffsen Steenberch 7 iaer interest, oock van een
hondert goltgulden tegens sesse ofte sesse ende een quart per cento, dat haer dese
voorschreven verloepene interesse mochte worden geremittiert, ende op d’ interesse vant
hondert vijve mochte worden gereduciert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, Remitteren de suppliantinne d’ helffte van haere
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verloopene interessen boven gemelt ende sal voortaen de iaerlix vuitganck aende
kerckmeesters van t’ H. Geestes, als oock mede aen Jacob Roeloffsen praciselicken hebben te
betaelen.
89.
Den 21ste Sept(embris) 1651, fol.29vo.
Hebben Schepenen ende Raedt Femme Gerrijts weduwe in haere ongelegentheijt en armoede
begunstigt met thijn caroli gulden eens, t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer
Burgemeester Backer.
90.
Den 27ste Sept(embris) Anno 1651, fol.30.
Opte requeste van Barbara Schranckmullen tegenwoirdich woenende tot Swolle,
versoeckende in haren soberen staet eenige assistentie in regardt suppliante voor desen 24
jaren alhijr gewoent heeft.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben om consideratien ende op de voerbede voor
suppliante gedaen haer noch eens ende voor de laeste reijse begunstiget met thijn goltgulden,
vuitte Ecclesiastique caemer van den E. Backer te ontfangen.
91.
Den 4de Octobris Anno 1651, fol.30.
Opte requeste van Severijn Joriaensen
Opte requeste van Maria Wortsinck weduwe van zaeliger Doctor van den Bogaert,
versoeckende in regardt van de goede diensten bij haer zaeliger eheman de burgerie alhijr
beweesen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante eens met vijfthijn goltgulden,
soe haer vuitte Ecclesiastique Camer van den E. Backer sullen gevolcht worden.

92.
Idem [4 October 1651], fol.30vo.
Voirts hebben Schepenen ende Raedt vuit goede consideratien Henricus van Utrecht eens
extraordinaris begunstiget met vijftich carels gulden vuitte Ecclesiastique voorschreven te
ontfangen.

93.
Den 8 Octobris 1651, fol.30vo.
Opte requeste van Hilligien Berents, weduwe van Cornelijs Stubbe in armoede sijnde
vervallen.
Was geapost: Suppliante wordt bij Schepen en Raedt in hare ongelegentheijt met thijn
goltgulden eens t’ ontfangen uitte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Backer.

94.
Den 18 Octobris 1651, fol.30vo.
Opte requeste van Peter Reijners, soo sijn huijs toe Brunnepe nu onlangs door de brant was
wechgenomen, versoeckende van haer Achtbare een gunstige subsidie, totte
wederopbouwinge derselver.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen den suppliant met vijfentwintich goltgulden
eens d’ helfte t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Backer en
d’ ander helfte uijt die van de heer Burgemeester Wijntges.
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95.
Idem [18 Octobris 1651], fol.31.
Schepenen en Raedt hebbende gesien ende behoorlijck overwoge deze queste bij Henrick in
de Schuijre en de weduwe van zaeliger Aelt Henrix Voerman respective overgegeven,
verstaen, dat hij Henrick voornoemt dat boven genoemde weduwe in de coop van het huijs bij
hem van de Curatoeren bij een openbaeren opslach gecoft, sall werden gemaintineert en in de
possessie der selver gestelt authoriseerende dienvolgents haer Achtbare de heeren
Hooftluijden van het Boven Espel om niet alleene het geene voorschreven te effectueeren,
maer oock met hem te accorderen, wegen de schaede uijt oorsaeck van de non praestatie tot
hiertoe geleden. En hebben haer Ed. uijt sonderlinge gratie geresolveert dat boven genoemde
weduwe op Paesschen toecomende sall hebben te genieten de woninge waerin Berent
Carreman voor eenigen tijt is comen te overlijden, haer met dieselve in cracht van dese
resolutie begunstigende.

96.
Idem [18 Octobris 1651], fol.31vo.
Op het voorstel van de heer Burgemeester Rhijnvisch hebben Burgemeesteren, Schepenen
ende Raedt verstaen, dat Dr. Arnoldus á Nieuenburg vice Rector alhier, uijt derselver
Ecclesiastique Camers overschot, soo van turff en huijshuijr sullen hebben te genieten in
conformite van de quartalen welcke E.E. uijtte gemelte Caemer hebben getrocken, sijnde voor
Dr. Nieuenburg insgelijx ½ jaer huijshuijr en negen gulden wegen de turff.
97.
Den 7de Novemb(ris) 1651, fol.31vo.
Opte requeste van Wijcher Gerrijts en Helmich Peters als momberen van zaeliger Dirck
Gerrijts en Thijmentien Gerrijts naergelatene kinderen, versoeckende dat haer Achtbare
beliefde te ratificeren het vercopen van seecker huijsken tot Deventer bouvallich sijnde bij
haer in haer qualiteijt nevents andere haerer pupillen bestemoeders erffgenamen op approbatie
van haer Achtbaer gedaen mede vercoft pro 237 goltgulden 14 stuijver.
Was geapost: Wordt bij Schepenen en Raedt die hier in gementioneerde coop prout iacet bij
reguarde van de onmundigen geapprobeert en mits desen geratificeert.

98.
Idem [7 Novembris 1651], fol.32.
Op requeste van Jan Jacobs backer soo door sterven van sijn beesten, als banquerotten van
gehaelt broot en het vercrijgen van vier kinderen in groote armoede sijnde vervallen,
versoeckende derselven dat haer Achtbare hem sijn achterstedig schorsteengelt van sijn
vercofte huijs gunstelijck belieffden te remitteren.
Was geapost: Schepenen en Raedt remitteren hem suppliant uijt een sonderlinge gratie sijn
achterstedig schoorsteengelt tot soulagement van sijn groote armoede.
99.
Den 8ste Novembris Anno 1651, fol.32vo.
Opte requeste van de naegelaten dochteren van zaeliger Jenneken Bredaes, vesoeckende met
der woen in de Regements kamer te moegen continueren.
Was geapost: Schepenen ende raedt continueren suppliantinnen van toecomende Paesschen
aff, noch dree jaren in de woeninge hijr voiren verhaelt.

100. Idem [8 Novembris 1651], fol.32vo.
Opte requeste van Swane Coijkens, versoeckende in hare soberen staet ende armoede eenich
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subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliante vuitte Ecclesiastique Camer van den E. Backer sal hebben te ontfangen.

101. Idem [8 Novembris 1651], fol.32vo.
Opte requeste van Annigien van Wilssem wonende tot Swoll in het huijs van de E. Johan van
Lingen renthmeester, waer uijt de Ecclesiastique Caemer iaerlix is treckende seven goltgulden
en een halff, welcke alsoo sij aengenomen hadde te betaelen, en daer van drie jaeren ten
achteren, en in decadentie vervallen, sulx dat haer huijsheer mede van de huijr een gedeelte
hadde laten vallen, versoeckende derhalven, dat haer Achtbaerhe aen haer gesproten uijt oude
ende voorname burgers alhier de gemelte drie gunstelijck belieffden te remitteren.
Was geapost: Schepenen ende Readt remitteren haer suppliante gunstelijck de versochte drie
iaeren jaerlix achterstedige uijtganck uijt het huijs hier in gementioneert, bij haer te betaelen
aengenomen.

102. Idem [8 Novembris 1651], fol.33.
Opte requeste van Greetien Roeloffs weduwe van Carsten Merckmeester.
Was geapost: Wordt uijt speciaele gratie begunstigt met een pondt groot eens uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Backer.
103. Den 11de Novemb(ris) 1651, fol.33vo.
Op de requeste van Peter Gerrijts (praemschipper), borger, bij t’ overlijden van sijn huijsvrou
sijnde blijven sitten met vijff cleijne kinderen, welcke hij tot noch toe met de verdienst
procederende van het varen met een praemtien had onderhouden, t’ welck tegenwoordich oudt
en onbruickbaer sijnde, nootsaeckelijck gerepareert most worden, off een ander in plaets van
dat gecoft, waertoe alsoo tegenwoordig een bequaeme gelegentheijt sich was praesenterende,
versocht hij suppliant als daertoe onmachtig met een penninck gunstig
t’ mogen werden geholpen.
Was geapost: Wordt bij Schepenen en Raedt begunstigt tot reparatie off becominge van een
praem met vijff en twintich caroli gulden, t’ ontfangen uijtte Caemer van de heer Meijer en
Gansneb.
104. Den 15de Novemb(ris) 1651, fol.33vo.
Opte requeste van Gerrijt Alberts pannebacker, sijnde een stockoudt man, en in sijn ledematen
beroert, doncker van gesicht, en daer en boven beladen met een geduirige crancke dochter.
Was geapost: Haer Achtbaerheden begunstigen den suppliant in dese sijn hogen ouderdom
met vijff en twintich caroli gulden, uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester
Wijntges.

105. Idem [15 Novembris 1651], fol.34.
Opte requeste van Greete Jans weduwe van Geerloff Maurits, en haer dochter Aeltien
Geerloffs weduwe van Govert Cornelissen stratemaecker overgegeven.
Was geapost: Schepenen ne Raedt begunstigen haer suppliante in haer soberen staet met
twaelff goltgulden eens uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Wijntges.
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106. Idem [15 Novembris 1651], fol.34.
Opte requeste van Lutgertien Gerrijts weduwe van Geert Borchart glasemaecker.
Was geapost: Wordt in dese haer bedroeffde staet begunstigt met twaelff goltgulden uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Wijntges.

107. Den 18 Novembris 1851, fol.34vo.
Opte requeste van Hermen Peters, versoeckende eenige remissie, van de pacht van 13 greesen
lants in Oosterwolde, bij hem in den opslach Anno 1648, merckelen door abuis te hooch
gemijnt met praesentatie daer voor te betaelen, in gevolg van het beste landt, daer ontrent
liggende.
Was geapost: Schepenen en Raedt remitteren den suppliant uijt speciale gratie jaerlix van
sijn pacht ses en twintich caroli gulden, sijnde van ijder gres twee gulden, t’ welck sijn
aenvanck sal nemen mette pacht, soo op Martini deses jaers 1651 is verschenen.

108. Den 25 Novemb(ris) 1651, fol.35.
Opt requeste van Claes Janssen Raedemaecker, versoeckende aldewijle deser Stadts
Raedemaeckers is vacerende daer mede te mogen werden gebeneficieert.
Was geapst: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant in gevolg
van sijn versoeck, met de vacerenden dienst van Stadts Raedemaecker.
109. Den 27ste Novembris 1651, fol.35.
Opte requeste van Hermannus Georgius, versoeckende een subsidium om te mogen treden tot
sijn examen praeparatorium.
Was geapost: Wordt hier toe gunstelijck gebeneficieert met vijff en twintich goltgulden den
gulden tot 28 stuijver uijt de Eclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Wijntges welcke
hij met de meeste mesnagie sall connen overleggen.

110. Idem [27 Novembris 1651], fol.35vo.
Opte requeste van Jan Willems van ouder tot ouder geboren Burger deser Stadt, versoeckende
bij de verlatinge van den dienst eener piloot door Henrick Steventsen bestevader, daertoe
weder te mogen werden geauthoriseert.
Was geapost: Suppliant wordt bij een Achtbaere Raedt met de plaets van Henrick Stevents
piloot uijt sonderlinge gratie begunstigt.

111. Idem [27 Novembris 1651], fol.35vo.
Opte requeste van Geesien Courts weduwe van Hermen Courts.
Was geapost: Wordt bugunstigt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Caemener Wijntges.

112. Den 6 Decembris Anno 1651, fol.35vo.
Opte requeste van Henrick Stevensen piloot, versoeckende, dewijle hij wegen sijn hoogen
olderdoem van sijn dienst ontslagen is, dat suppliant met een penninckien om van leven
moegen begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant in regardt van sijn goede
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geleijsten dienst den tijt van vijfftich jaren als een piloet deser Stadts met sestich carels gulden
des jaer in vijer termijnen, ijder termijn met vijfthijn caroli gulden, vuit deser Stadts camer te
ontfangen, als te weeten op Paesschen, Joannis, Michaelis en Kersetijt, waer van nu
toecomende Paesschen het eerste termijn sal verschenen wesen; haer Achtbare verstaen mede,
dat suppliant het quartael op Kersetijt nu aenstaende comende te vervallen vuitte Camer van
den E. Meijer ende Gansneb sal hebben te geniten.
113. Den 9de Decembris 1651, fol.36.
Opte requeste van Jan Peter Tamis meijer in de Cuinder, versoeckende eenich affslach wegen
seecker einde dijx, soo voor desen beplankt, doch tegenwoordich bij hem door ordre van
Schepenen en Raedt met aerde is opgemaeckt, en vorderts eenige soulagement ten reguarde
van die in den voorledenen voorsomer geleden exessive schaede.
Was geapost: Schepen en Raedt remitteren den suppliant van desselffs pacht wegen de
planckendijck, soo tegenwoordich met eerde is opgemaeckt van ijder roede eene goltgulden
jaerlix, welcke remissie sijn begin sall nemen van den jaere 1650 en soo lange continueeren,
tot dat de Stadt de gemelte dijck met plancken weder mochte comen op te maecken, waer
mede dan dese geconsenteerde remissie sal comen te eindigen.

114. Idem [9 Decembris 1651], fol.36vo.
Voorts hebben Schepenen ende Raedt geaccordert het het St. Geertruiden Gasthuijs tot een
koel en wortel hoff sodanige plaetse als Henrick van Camen in de Schanse over de Jssel tot
sijn verdoen gehadt heeft, mits betaelende an de erffgenamen van zaeliger Henrick van
Camen hare oncosten an de voorschreven plaetse van de Schanse aengewendet.
115. Den 13de Decemb(ris) 1651, fol.36vo.
Opte requeste van Aeltien Henrix zaeliger Jan Thijmens weduwe hebbende ses cleijne
kinderen, waer van het olste geen twaelff jaeren oudt is sijnde.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Wijntges.
116. Den 14de Decembris Anno 1651, fol.37.
Opte requeste van Jan Tijssen ter Poelen en Peter Jacobssen, als momberen over Frans Jacobs
tromslagers onmundige kinderen, bij zaeliger Mense Aerts in echte verweckt versoeckende
dat sij affdoeninge van der kinderen bestemoedersen vaders, bij het leven van haer moeder
gemaeckte schulden, een parceel uijt het landt de gemelte kinderen door de doot van de
bestemoeder aengeerft mochten vercopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren on verscheijden redenen, dat de momberen
tegenwoordige supplianten sullen vermogen te treden tot vercopinge van een der vijff
gedeelten en meerder niet, haer onmundige pleechkinderen gehorende, mits de penningen
daer heen procederende, tot lossinge der moeders clederen tot voordeel van de kinderen, en de
rest tot affdoeninge van de overige schulden werden geemploijeert.
117. Den 16de Decembris 1651, fol.37vo.
Hebben Schepen en Raedt de weduwe van den overledenen Adriaen van Diest uijt
sonderlinge gratie begunstigt tot uijtvoeringe van de begraeffenis met thijn goltgulden eens
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uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan Wijntges.
118. Den 18de Decembris Anno 1651, fol.37vo.
Op de requeste van Elisabeth Sasse woenende aen de Swartesluijs, hebbende in den swaren
noordt westenwindt anno 1651 den 23 februarij haer huijs ende inboedel verlooren
versoeckende in hare groote armoede eenich subsidium, soe voor haer als hare cleine
kinderen.
Was geapost: Alsoe de Cameners deser Stadt de Anno 1650 wegen 6 ½ vimme gelevert
hoeffholt ande wade van de Swartesluijs vande Hoich Scholtes Haersolte competerende ende
veerthijn stuivers met welcke penningen Schepenen ende Raedt der Stadt Campen suppliante
in regardt van hare groote geleedene schade in hijr verhaelt begunstiget hebben, soo worden
derhalven de voorschreven heer Hoich Scholtes versocht, de voorschreven penningen
suppliante t’ geliven toe te laten comen sijn weledele goede betaelinge sulen vertrecken.

119. Idem [18 Decembris 1651], fol.38.
Opte requeste van Lambert Herms Brouwer als momber van Henrick Rutgerts, onmondige
soontien van Albertien Gerrijts, bij Henrick Rutgerts tot Brunnepe in echtschap verworven,
tot 2 reijs overgegeven, eerstelijck versoeckende Jan Henrickssen Stockman tot mede momber
in plaets van Jan Albertsen Smit overleden en voorts dat haer Achtbare Rotger Henrix
belieffden te lasten aen supplianten in sijn qualite als momber het moederlijck goet tot 50
goltgulden soo hij 2 jaer naer de bewijsinge belooft hadde te doen, om voor het onmundige op
rente te worden gelecht uijtte keren, ten tweeden dat Schepen en Raedt alsoo Rotger Henrix
was comen te verarmen hem suppliant van de momberschap wilden ontslaen.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt het versoeck van suppliant nevents de
gedaene bewisinge en andere bijcomende circumstantien in deliberatie rijpelijck hebbende
overwegen, verstaen dat de momberen schier ofte moegen voor de gemelte gedaene
bewijsinge de dato den 8 novembris 1641 sullen hebben te responderen en aen de onmundige
daervan behoorlijcke satisfactie te geven.
120. Den 21ste Decemb(ris) 1651, fol.39.
Opte requeste van Femmighien Henricksen weduwe van zaelier Jan Hermsen van Camen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliante dat sij ten overstaen van hare
kinderen momberen van de penningen in de requeste verhaelt ter somma van 403 caroli
gulden 8 stuijver tot verseeckeringe van Jan Stuirman coopman tot Amsterdam, een
verzegelinge vuit haer huijs ende arve in de Veenestrate gelegen, sal moegen passeren.
121. Den 23ste Decemb(ris) 1651, fol.39.
Opte requeste van Greete Lubbertsen naegelatene weduwe van zaeliger Jan Meeine
versoeckende in haren hoogen olderdoem ende groote armode eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens soo
suppliante vuit deser Stadts Ecclesiastique Camer van den E. Wijntges sal hebben te
ontfangen.

122. Idem [23 Decembris 1651], fol.39.
Voorts hebben Schepenen ende Raedt de craemvouwe van Henrick Albertsen deser Stadts

Pagina 30 van 208

timmerknecht begunstiget met thijn goltgulden soe deselve vuit de Accijskelder sullen
gevolcht worden.
123. Den 27ste December Anno 1651, fol.39vo.
Opte requeste van Henrick Vreese ende Frerick Frericksen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Henrick Vreese ende Frerick Frericksen in
qualite als momberen over meester Dirck Leedesetters onmundige naekinderen om neffens de
mede eijgenaers van het huijs ende arve in de Cuinre gelegen en de voorschreven kinderen
vijrde part huijses ende arves voorschreven, ten meesten prijse te moegen alieuneren ende
vercoopen. Ende de penningen daer van procederende ten profijte van de voorschreven
kinderen op renthe aen te leggen.

124. Idem [27 Decembris 1651], fol.39vo.
Op de requeste van Gerrit Jansen Lasman als momber over sijn zaeliger suster Geertien
Jansen Lasman naegelaten dochterken bij Lambert Jansen Twenthe in echtschap geprocreert,
versoeckende dewijle erffscheidinge sal geholden worden, van sijn zaeliger vaeders
naegelatene goederen, dat tot dese scheidinge in sijn plaetse moege geauthoriseert worden,
den licentiaet Henricus Crachsen Stuirman.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren den E. ende hoichgeleerden Henricus
Crachsen Stuirman J:U:Lt. om in plaetse van Gerrit Jansen Lasman als momber over
desselves zaeliger suster Geertien Jansen Lasmans dochterken bij Lambert Jansen Twenthe in
echtschap verworven, dese hijrvoiren verhaelt maechscheidinge bij te woenen ende te helpen
effectueren.

125. Den 30 Decemb(ris) 1651, fol.40.
Opte requeste van Thijs Janssen ten Poel en Peter Jacobssen, momberen over Frans Jacobs
tromslagers kinderen, versoeckende geauthoriseert te worden totte vercopinge van het lant soo
haer pleechkinderen in Doorspijck gelegen om de penningen tot meerder proffijt van haere
pleechkinderen te connen aenleggen.
Was geapost: De momberen worden geauthoriseert de resterende gedeelten van het hier in
gementioneerde lant van haere pleechkinderen te mogen vercopen, mits de penningen daer
heen comende tot proffijt van de onmondige werden belecht, en sulx op vast onderpant off
andersints buijten gevaer van verlies.

126. Den 2 Jauarij 1652, fol.40vo.
Opte requeste van Peter Arents en Geese Jacobs sijn huijsvrou in armoede door lijves
swackheijt vervallen.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Burgemeester Wijntges.

127. Dito [2 Januarij 1652], fol.40vo.
Opte requeste va Trientien Jans van Caemen, versoeckende alsoo haer zaeliger mans
erffgenamen tot Coelen woenachtich sijn, ende haer nijet gelegen is de neeringe langer als tot
haer groote schaede sijnde aen te houden dat de Erentsaeme Arendt van der Nienburch ende
Berendt van Renen onparditich moegen worden geauthoriseert om het drapeniers gereetschap,
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wolle ende anders, daeraen dependierende naer voorgaende notificatie aen het gilde off
neeringe gedaen, ten hoochsten gepriseert moegen worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben geauthoriseert ende authorisieren cracht deses,
de E. Arendt van der Nijenburch ende Berendt van Reenen, om het drapeniers gereetschap
wolle ende anders, daeraen dependierende onpartijdelick, naer voorgaende notificatie aen het
gilde te prijseeren.

128. Den 6 Januarij 1652, fol.41.
Hebben Schepenen ende Raedt vuit goede consideratien meester Berent Arentsen,
schoelmeester in de Bovenkercke vuit de Ecclesiastique Camer van den E. Wijntges eens
extraordinaris begunstiget met thijn goltgulden ende dan noch met een virendeel turffs, soe
desen Stadt Cameners hem sullen laten toecomen.

129. Idem [6 Januarij 1652], fol.41.
Op de requeste van Anna Hans, versoeckende tot onderstaent van haer ende haare cleine
kinderkens eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante vuitte Ecclesiastique Camer van
den E. Wijntges met thijn goltgulden eens.

130. Idem [6 Januarij 1652], fol.41vo.
Opte requeste van Susanna Lambertsen, weduwe van zaeliger Willem Thijl, versoeckende soe
voor haer als hare kinderen eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens,
vuitte Ecclesiastique Camer van den E. Wijntges te ontfangen.
131. Den 15de Januarij 1652, fol.41vo.
Opte requeste van Henrick in de Schuir en Floris Willems Wagemaecker momberen over
Gerrijt Brandenburgs naergelaten kinderen, bij Jennigien Bartolts in echte verweckt,
versoeckende geauthoriseert te worden om nevents die nu mondich geworden sijnde, mede
aen de stieffmoeder de deelen der huijsen in de Geerstrate gelegen toebehorende te mogen
vercopen.
Was geapost: Wordt de supplianten in haer qualite geconsenteert tot vercopinge van die hier
in genoemde behuijsingen te mogen treden, door alles onder approbatie van Schepen en Raedt
wel lettende dat de behoorlijcke weerdije daer voor werde becomen.
132. Den 21ste Januarij Anno 1652, fol.42.
Op de requeste van Jan Henrick Gorte, versoeckendevan een Achtbare Magistraet approbatie
ende ratificatie van de scheidinge, deelinge alsmede den vercoop van het huijs den Salm
genaemt voor sooveel het selve supplianten dree onmundige kinderen als mede erffgenaemen
van zaeliger Geesien Henricksen Clan is raeckende soe suppliant bij sijn zaeliger huijsvrou
Aeltien Henricksen in echtschap geprocreert heeft, welcke voorschreven scheidinge ende
deelinge ende den coop des voorschreven huijses met consent ende ordre van de heeren
Burgemeesteren Witte ende Voirne des tijdes presiderende durch Jacob de Meijer ende Berent
Jacobsen, versoeckende oock mede dat de voorschreven beijde persoonen tot momberen over
de voorschreven sijne dree onmundige kinderen mochten geauthoriseert worden.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt approberen ende ratificeren de scheidinge ende
deelinge, als mede den vercoop des huijses ende arven hijr voiren verhaelt, voor sooverre het
selve de voorschreven onmundige kinderen mocht, authoriserende voirts Jacob de Meijer
ende Berent Jacobsen tot momberen over suppliants dree onmundige kinderen voorschreeven.

133. Idem [21 Januarij 1652], fol.42vo.
Tot betaelinge van de doot schulden ende anders, hebben Schepenen ende Raedt de weduwe
van zaeliger Mr. Gerrit Sijbrantsen int’ leven deser Stadts stratemaecker vuit deser Stadts
Camer in tempore eens begunstiget met thijn goltgulden.
134. Den 24ste Januarij 1652, fol.42vo.
Opte requeste van de Bedienaers der nootdruftigen armen, versoeckende dat haer Achtbare
den coop van een boijgien op het Boven Bolwerck met aenwijsinge van een plaetsien,
streckende van het boijgien tot aen het staketsel bij haer aen Court Croon ten overstaen van de
heeren Provisooren gedaen belieffden te ratificeren.
Was geapost: Schepenen en Raedt approberen den in hier in gemelten coop, ten overstaen
van de heeren Provisooren bij de Armen Bedienaeren aen Court Croen gedaen van het gebou
off boijgien, welcke tot revocatie van haer Achtbare staende sall mogen verblijven.

135. Idem [24 Januarij 1652], fol.43.
Opte requeste van Juffer Margareta van der Velst weduwe en Joncker Gerardt van der Hell,
Adriaen Schout en Everwijn van Bentheijm Dr. overgeven ten einde haer Achtbare haer
supplianten ten reguarde van de minderiarige haer belieffden machtich te maecken om haer
onroerende goedere ontrent Grolle in de buirschap Beltrum gelegen, welcke alrede bij andere
als verwonnen sijn vercoft en van welcke de tijt van inlosse ten naesten bij was geexpireert
ten meesten proffijte selffs te mogen vercopen.
Was geapost: Schepenen en Raedt authoriseren de momberen van wijlen de Burgemeester
Albert van der Hells naergelaten onmondige kinderen, om nevents de weduwe Juffer
Margareta van der Velst, tot vercopinge van die hier in genaemde onroerende goederen te
mogen treden, mits sorge dragende dat de quota der gemelte onmondigen tot der selver
proffijt worden aengeleijdet.

136. Den 25 Jan(uarij) 1652, fol.43vo.
Opte requeste van Roeloffien Arents huijsvrou van Jelijs Janssen in schulden door sieckte
wesende vervallen en haer goet in de Lombaert liggende versaect, met versoeck van gunstige
subsidie tot losse der selver.
Was geapost: Wordt uijt speciale gratie begunstigt, met thijn caroli gulden, en sulx eens
voorall uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Wijntges.
137. Den 27ste Januarij Anno 1652, fol.43vo.
Opte requeste van Aelt Berentsen Slachter, versoeckende in de desolaten staet van hem ende
sijn huijsvrouwe verschott van een penninckien, onder presentatie van dat het selve vuitte
herediteit ende naelatenschap van sijn moeder mette interessen van dien sal geremborseert
worden.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant onder presentatie hijrinne gedaen
met vijff en twintich caroli gulden eens, soe vuitte Ecclesiastique Camer van de E: Camener
Wijntges sullen betaelt worden de welcke den E: Peter Veen apotheker sullen behendiget
worden om daer van suppliant des weecks tot sijn onderholt te laten toecomen, een
carelsgulden, ende dat voor soe verre die voorschreven vijff en twintich caroli gulden werden
comen te strecken.
138. Den 29ste Januarij 1652, fol.44.
Opte requeste van de erffgenaemen van zaeliger Jacob Glauwe toe Harstenhorst en die van
wijlen Juffer Maria Glauwe weduwe Cuinderturff, remonstrerende hoe dat haer Ed. van
meijninge waeren geworden haer lant achter de Schantsche over de Jssel soo aen den nieuwen
gemaeckten cingel als ande Baene gelegen, in thijn stucken volgens die daer bij overgelechte
caerte, te verdeelen, en tot hoven te vercopen, met versoeck aldewijl sulx tot cieraet van dese
Stadt sall comen te strecken, dat haer Achtbaere haer belieffden te vergunnen, het recht van te
leggen een vonder off brugginge uijt ijder der gemelte te maecken hoven.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt begunstigen de supplianten met de
overweginge eens vonders off brugginge, uijt die te maecken nieuwe hoven, op de wech in
haer Ed. iurisdictie gelegen.

139. Idem [29 Januarij 1652], fol.44vo.
Opte requeste van Jan Claessen turffmeter met sijn huijsvrou tot hogen ouderdom gecomen
sijnde.
Was geapost: Suppliant wordt gracieuselijck begunstiget met thijn goltgulden, t’ ontfangen
uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Wijntges.

140. Idem [29 Januarij 1652], fol.44vo.
Opte requeste van Jan Pouwelsen en Toenijs Geertsen, momberen van het onmondige kindt
bij Jan Geerts Sot naergelaten, versoeckende, tot betaelinge der schulden, te mogen werden
geauthoriseert, om nevents de stieffvader ten halven goede sittende, en van sints sijnde te
vertrecken, het huijs te mogen vercopen.
Was geapost: Supplianten worden bij Schepen en Raedt geauhoriseert, het huijs hier in
genoemt te mogen vercopen, tot betaelinge der schulden des erffhuises, en voorts sorge
draegende, dat de overschietende partije des kindes, tot desselffs proffijt werden
geemploijeert.

141. Idem [29 Januarij 1652], fol.45.
Noch hebben Schepen en Raedt de gecommitteerde van de Gereformeerde kercke van
Dordenburch in haer deplorabelen staet begunstiget met thijn rijxdaelders uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer burgemeester Wijntges.

142. Den 31 Januarij 1652, fol.45.
Wegen de extraordinarische moeijte soe in Gerrit Jansen Kevelham int’ corrigeren van deser
Stadts dree orgelen gehadt heeft, hebben Schepenen ende Raedt hem inplaetse van 150 caroli
gulden waervoor deselve hem aenbesteedet waren om te corrigeren, toegelecht 180 caroli
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gulden, soo vuit deser Stadts Ecclesiastique Camer van de E: Camener Wijntges sullen betaelt
worden.

143. Idem [31 Januarij 1652], fol.45vo.
Op de requeste van Dirck Ducsen ende Jacob Veen beijde Maioers deser Stadt, versoeckende,
dewijle bij den nijen staet van oorloge haer tractement vermindert is, eenige vermeerderinge
van haer tractement soe supplianten van de Stadt sijn jaerlijx genitende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren ende verbeteren supplianten ijder haer
tractement des jaers met veertich caroli gulden in twee termijnen vuit deser Stadts Camer als
Paesschen ende Michaelis te ontfangen, waervan het eerste verbeterde termijn toecomende
Paesschen sal verschenen wesen.

144. Idem [31 Januarij 1652], fol.46.
Op de requeste van Wessel Ulricksen roodendrager deser Stadt.
Was geapost: In regardt van de getrouwe geleiste diensten aende Stadt als ist dat Schepenen
ende Raedt suppliant continueren bij sijn jaerlijcksche tractement, accorderende oock mede
suppliant dat hij sijn ouste dochter bij hem sal moegen nemen, om van de selve in sijn
inpotentie ende swackheit gedient te worden, doch verstaen haer Achtbare alnoch dat
supplianten soone Lambert Wesselsen met sijn familie hem toecomenede Paesschen op de
Lieve Vrouwen poorte bij suppliant met de woeninge sal moegen begeven.
145. Den 3de Februarij XVIc LII. (1652), fol.46.
Opte requeste van Elisabeth Jans ionge dochter, remonstrerende hoe dat sij verdient loon aen
Doctor Moock zaeliger ten achteren was derthijn caroli gulden, met versoeck dat haer
Achtbare gunstelijck wilden verstaen, dat haer dieselve van den naergelatenen boedel
mochten werden ontrichtet.
Was geapost: Den Curatoren van den boedel van zaeliger Dor. Moock worden geordoneert,
aen suppliante haer achterstedige huijrpenningen te voldoen.

146. Idem [3 Februarij 1652], fol.46vo.
Soo hebben oock Schepen en Raedt tot opbouwinge van de kercke tot Rheda en ten vollensten
van derselver clocken vereert 4 Rijxdaelders, uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer
Burgemeester Wijntges.
147. Den 5de Febr(uarij) 1652, fol.46vo.
Opte requeste van Gerrijt Janssen soon van Jan Gerrijts trijpwercker in armoede vervallen.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn carol gulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Wijntges.
148. Den 7de Feb(ruarij Anno 1652, fol.46vo.
Hebben Schepenen ende Raedt de Ecclesiastique Camer de E. Backer geordoneert om te
betaelen aen Wichard van Russel glaese schriver tot Hasselt te betaelen sesthijn caroli gulden
wegen het maecken Anno 1651 van een dubbelt geheel vol beschreven nij glaes met de
wapenen der Stadt Campen wesende bij de predicant van Mastebroeck in de wheeme aldair
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doen stellen.
149. Den 10de Februarij Anno 1652, fol.47.
Opte requeste van de Gildemeesters van de gemeene drapeniers neeringe alhijr, versoeckende
het gebruick van vrije plaetsen voor de Cellebroeders poorte.
Was geapost: Tot beneficio van de neeringe soe begunstigen Schepen en Raedt de neeringe
met het gebruick van vrije plaetsen, buiten de Cellebroeders poorte, tot hare ramen, welcke
plaetsen om nije ramen te setten, met voirgaende kennisse van een Achtbare magistraet durch
de Ecclesiastique Cameners inder tijt wesende aengeweesen sullen worden de ramen soe daer
al gereets sijn staende, sullen hare vrijheit van den thijns van een goltgulden des jaers
toecomende Paesschen aenvanck nemen.

150. Idem [10 Februarij 1652], fol.47.
Opte requeste van Henrick Henricksen Stadts caerman, versoeckende om verscheiden redenen
bij gebraecht vermeerderinge van sijn dachloen.
Was geapost: Wegen de extraordinarische goede diensten van suppliant, soe verbeteren
Schepen en Raedt des suppliants dachloen van elff stuivers op veerthijn stuivers.

151. Idem [10 Februarij 1652], fol.47vo.
Opte requeste van Mr. Jan Hermsen chijrurgijn, versoeckende mette vacante plaetse van
zaeliger Mr. Roloff Hermsen gewesene Stadts chijrurgijn begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met den dienst als dese Stadt
chijrurgijn ende als pestmeester ende dat bij provisie ende tot revocatie van haer Achtbare,
ende sal naer gelegentheit van de gebrecken arme ende onvermoegene persoonen gratis
hebben te cureren, ende sal suppliant sich dermaten in sijnen dienst hebben te comporteren dat
haer Achtbare van hem suppliant geene clachten voor en comen. Des sal dan suppliant des
jaers tot een tractement vuitte middelen van de Belt hebben te geniten hondert Carels gulden
in twee termijnen als Paesschen ende Michaelis, waer van het eerste termijn toecomende
Paesschen sal verschenen wesen.
152. Den 14de Februarij Anno 1652, fol.48.
Hebben Schepenen ende Raedt geresolveert ende geordonneert, dat alsodanige 74 (caroli
gulden) – 19 (stuiver) – 12 (penningen), als den circkel daer de clocken vuit de Boventooren
durch vuitgelaten sijn, ende daerom afgenomen was, ende nu wederom gemaeckt is vuit het
averschott van deser Stadt Camer de Anno 1647 sullen betaelt worden.

153. Idem [14 Februarij 1652], fol.48.
Opt’ versoeck voor Willem Coster studerende in de Heijlige Theologie tot Utrecht gedaen,
hebben Schepenen ende Raedt denselven tot huijshuijre noch eens begunstiget met vijff en
twintich goltgulden, soe voor de helfte vuit der Stadts Camer de Anno 1651 ende wederhelfte
vuitte Ecclesiastique Camer van den voorschreven jare, sullen betaelt worden.
154. Den 17de Februarij Anno 1652, fol.48.
Opte requeste van Jacques Willemsen Blat als voorstaende ende opsiender van Hilleken
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Wesselsen vergaederinge, versoeckende de wijle daer persoenen in de voorschreven
vergaederinge manquerende dat doir Jan Henricksen ende sijn huijsvrou Greete Jansen weder
moechten becleet worden, in regardt van welck admissie Gerrit Meuser ende sijn
huijsvrouwe nae haer overlijden de voorschreven vergaederinge met hondert caroli gulden
capitael, vuit hare goederen beloven te sullen begiftiget wesen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen in dit versoeck ende dat nochtans sonder
consequentie.
155. Den 19de Febr(uarij) 1652, fol.48vo.
Op requeste der Curatoren van de boedel bij zaeliger Jan Alberts Backer naergelaten,
versoeckende in gevolg van eene daer bij overgelangde reeckeninge der dotschulden en voorts
van de uijtcledinge en onderhoudinge der kinderen ter somma van 445 (gulden) – 3 (stuiver) –
12 (penningen) te mogen werden geauthoriseert, penningen tot betaeinge derselver van
Jurrien Peters te mogen lichten.
Was geapost: Jurrien Peters wordt geordoneert, dese hier neventsstaende drie honendert vijff
en veertich gulden 3 stuiver 12 penningen aen de Curatoeren van de boedel bij Jan Alberts
naergelaten t’ ontrichten, waermede die selve dese hier nevents staende schulden des
erffenises sullen hebben te betaelen.

156. Den 24 Febr(uarij) 1652, fol.49.
Hebben Schepen en Raedt de heer Burgemeester Henrick Wolffssen vereert met glas in sijn
huijs tot Swolle, nevents die van andere Steden te stellen.
157. Den 26ste Feb(ruarij) 1652, fol.49.
Hebben Schepenen ende Readt naevolgende personen, soo mette prove van eene deser Stadts
Gasthuijsen versoechten begunstiget te worden, ijder met een penninckien vuit deser Stadts
Ecclesiastique Camer van Camener Wijntges eens versijn als te weeten
Jan de Vlaminck en sijn huijsvrou toesamen
15 goltgulden.
Henrick Rotgersen Rous ende sijn huijsvrou toesamen
15 goltgulden.
Willem Goijchies ende sijn huijsvrou toesamen
15 goltgulden.
Trijne en Hille Woltersen toesamen
12 goltgulden.
Claes Reijnersen
10 goltgulden.
Roloff Petersen
10 goltgulden.
Fijken Lucassen
10 goltgulden.
Wijchgen Janssen Boom
10 goltgulden.

158. Idem [26 Februarij 1652], fol.49vo.
Opte requeste van Jan Christiaensen en sijn huijsvrou, versoeckende mette prove int’ eene
ofte anders Gasthuijs begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten in plaetse vant’ versoechte
Gasthuijs met vijfthijn goltgulden eens, soe sij vuit deser Stadts Camer van de heeren
Cameners Hoolboom en Rijnvisch sullen hebben te ontfangen, sonder dat het selve hijrnae in
consequentie sal getoegen worden.
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159. Idem [26 Februarij 1652], fol.49vo.
Opte requeste van Henrick van Olst olt gardiner, versoeckende in sijn hoogen olderdoem ende
armoede eenige assistentie.
Was geapost: Suppliant wordt vuit deser Stadts Ecclesiastique Camer van de camener
Wijntges eens begunstiget met thijn goltgulden.

160. Idem [26 Februarij 1652], fol.50.
Opte requeste van Hans Berentsen drapnier, versoeckende in sijn hoogen olderdoem ende
armoede een subsidium.
Was geapost: Suppliant wordt vuitte Ecclesiastique camer van den E. Wijntges eens
begunstiget met thijn goltgulden.

161. Idem [26 Februarij 1652], fol.50.
Hebben Schepenen ende Raedt, het dochtertien van zaeliger Doctor Jacob Moock alhijer
bijnnen der Stadt Campen bij Mr. Pieter Croenenburch woeende, iaerlijx soo lange sij leven
werdt, vuijt de geestlicke Caemer, toegelecht vijfftich caroli gulden, om in twee termijnen te
moegen ontfangen, als op toecoemende Paesschen 1652 de eene helffte ende op Michieli daer
aenvolgende de ander helffte.

162. Den 28 Februarij 1652, fol.50.
Opte requeste van Henrick Hansen deser Stadts Bruggeman, versoeckende eenige remissie in
regardt, dewijle de brugge durch het maecken van een nij verbindt, met nae behoiren heeft
connen gebruickt worden.
Was geapost: In regardt van suppliants sijne pretensie hijr voiren verhaelt, soe remitteren
Schepenen ende Raedt hem in de Camer van de heeren Meijer ende Gansneb van sijn
beloefde pachtpeningen vijff en dertich caroli gulden.

163. Idem [28 Februarij 1652], fol.50vo.
Opte requeste van Egbert Teunis caereman, met swaere sieckten verachtert sijnde
versoeckende dat Schepen en Raedt hem wilden begunstigen met de woninge op de
Kaermanstooren tegen over de Breede steege gelegen, voor een gedeelte bij Thomas van
Onna bewoont.
Was geapost: Suppliant wordt met de woninge hier in versocht gratieuselijck om nevents de
andere te bewonen begunstigt.

164. Den 6 April anno 1652, fol.50vo.
Opte requeste van Albert Claessen Soeteman en Rotger Willemsen als momberen van zaeliger
Gerrijt Janssen Aexters naergelaten kinderen, remonstrerende hoe dat den boedel van haere
pleechkinderen met veele en verscheijden schulden sijnde beswaert niet en gereddet sal
connen worden sonder eenige derselver goederen te vercopen met eerbiedich versoeck dat ten
dien einde een Achtbare Raedt haer belieffde te authoriseren, tot alienatie van twee
rentebrieven de een van 50 en d’ ander van 250 goltgulden, nevents een der huijskens in de
Aextersteege gelegen.
Was geapost: Supplianten worden geauthoriseert het eene huijsken in de Aextersteege,

Pagina 38 van 208

nevents de twee hier in gementioneerde brieven te mogen vercopen, mits daer van naer
betaelinge der schulden, reeckeninge voor de heeren hooftluijden doende.

165. Den 21 April anno 1652, fol.51.
Opte requeste van Aert Dirxen carreman, versoeckende der Stadts Meenten te mogen beslaen.
Was geapost: Suppliant wordt in plaets van dit versoeck bij haer Achtbare begunstigt tot het
weijden van sij(n) beesten met twintich goltgulden, sullende op Martini gelettet worden uijt
wiens Caemer die selve sullen worden ontfangen.

166. Den eersten Meij anno 1652, fol.51vo.
Hebben Schepenen ende Raedt Hermanus Georgius wegens het dedicieren van seeckere
theologische disputatie begunstighet mit vijff en twintich goltgulden t’ ontfangen vuijt de
ecclesiastique Caemer van de E. Burgemeester Johan Wijntges.

167. Idem [1 Meij 1652], fol.51vo.
Hebben Schepenen ende Raedt, Mr. Sijmon Constapel tot betaelinge van sijn huijshuijre
vereert, thijn caroli gulden, om vuijt de Caemer van de E. Caemener Hoolboom ende
Rijnvisch te ontfangen.
168. Den 18de Maij Anno 1652, fol.51vo.
Opte requeste van Gerrit Borgers en Dirck Jansen als momberen over de onmundige kinderen
van zaeliger Christiaen Borgers ende Lutgien Toenissen in haer leven eheluijden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suplianten om den boedel hijrinne verhaelt
sub beneficio inventarij te moegen aenveerden ende dat Jan Harmsen Eeckelboom ende Rijck
Jansen als van de principaelste creditoren de goederen van deser boedel ten meesten prijse
moegen vercooft ende dat alsoe de boedel moege gereddet worden.

169. Idem [18 Meij 1652], fol.52.
Opte requeste van Claes Casperssen Bode versoeckende den woninge van de Broederpoorte.
Was geapost: Suppliant wordt bij Schepen en Raedt met dese woninge bij provisie
begunstigt.
170. Den 22ste Maij Anno 1652, fol.52.
Hebben Schepenen ende Raedt tot onderholt ende verpleginge van haeren olden inpotenten
geweesenen merckmeester Cornelis Corsien desselves dochter des weecks toegelecht twee
caroli gulden soo deselve alle weecke vuit deser Stadts rentcamer sal hebben te ontfangen.

171. Idem [2 Maij 1652], fol.52.
Opte requeste van Rutger Jansen, remonstrerende hoe dat hij durch een drovigen toevall,
suppliant eene arm dermalen gebroecken ende geplettert is, dat hij suppliant niet bequaem is,
om voor vrouw ende kinderen de cost te connen winnen versoeckende dat hij suppliant
moecht begunstiget worden om de dooden baaren te brengen, daer deselve sullen begeert
worden.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren suppliant Rutger Jansen, om de dooden
baaren, soe van de Boven, Buiten als Broderkercke, door hem allene ende nimant anders daer
de selve van nooden sullen wesen, sullen gedragen ende bestelt te worden, genitende van ijder
baare daer de dooden in de respective kercken mede sullen gedragen worden vijer stuivers
ende daer de dooden op de kerck hoven mede sullen gedragen worden twee stuivers averst
van onvermoegene dooden hare erffgenamen sal suppliant niet hebben te eijschen noch te
geniten.

172. Idem [2 Maij 1652], fol.52vo.
Jelis Jansen hebbende seer besericht geweest, hebben haer Achtbare eens vuite Camer van de
Ecclesiastique goederen, van de Camer Witten begunstiget met vijff caroli gulden.
173. Den 28ste Maij Anno 1852, fol.53.
Alsoe Dirck Stevensen doodenbidder desen werdelt is overleeden, als ist dat Schepenen ende
Raedt opt’ versoeck van desselves vader Steven Evertsen hebben geaccordeert ende
toegestaen, dat de voorschreven Steven Evertsen swager den voorschreven dienst om ter
begraffenisse te bidden bij provisie sal hebben waer te nemen genitende deselve ende de
naegelatene weduwe van zaeliger Dirck Stevensen toe samen de profijten, soe daer van
werden comen te procederen.
174. Den 3de Junij anno 1652, fol.53.
Opte requeste van Claes Janssen schipper van de Cuinder, remonstrerende hoe dat seecker
dachmat landt bij hem van de Geestelijckheijt gepacht seer was vergraeven, door het
repareren van den wechgestormden dijck, versoeckende derhalven remissie.
Was geapost: Suppliant wordt de tijt van sijn pachtiaeren beginnende van den iaere 1651
iaerlix geremitteert ses caroli gulden.
175. Den 5de Junij anno 1652, fol.53vo.
Opde requeste van Barent Arents Koer, in groote ongelegentheijt geraeckt, en sijn goedt voor
een goede gedeelt verset hebbende.
Was geapost: Suppliant wordt begunstigt met twintich goltgulden uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Wijntges.

176. Idem [5 Junij 1652], fol.53vo.
Hermannus Eckelboom aen haer Achtbare hebbende gedediceert eens juridice theses
dedonationibus inter virum et uxorem is daer voor begunstigt met vijff en twintich gulden
uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Wijntges.
177. Den 13de Junij anno 1652, fol.53vo.
Hebben Schepen en Raedt de weduwe van zaeliger Dr. Bogerdt tot haer reijse begunstigt met
thijn goltgulden, uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Wijntges.
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178. Den 19de Junij Anno 1652, fol.54.
Wegen t’offereren ende dediceren van seeckere theses de sacra cana veterum, is Petrus
Plancius vuitte Ecclesiastique Camer van de Cameer Wijntges begunstiget met vijff en
twintich carelsgulden.

179. Idem [19 Junij 1652], fol.54.
Op een overgegeven accoordt bij de mombaeren van Joncker Wilhelm Baeck de Erentsaeme
van der Cuerbeeck en Frans van Wilssum, waer in de gemelte Joncker de Baeck van sijn
broeders in maniere van magescheijt was toegelecht, het gerechte vijffde part van een erve
ende vogelkoije in Oosterwolde gelegen en sulx wegents sijn vaderlijcke erffenis van welcke
daer mede affstaende, sal hij van alle schulden en lasten tot beswaer van het erffhuijs
streckende t’ eenemael bevrijt sijn ende blijven, en daer op versocht wordende approbatie van
een Achtbare Raedt.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt het versoeck van de mombaeren van
Joncker Wilhelm de Baeck en dit hernevents staende contract en de redenen daer omtrent
dienende hebbende overwogen, soo hebben haer Achtbaere het selve naer sijn inhoudt
geapprobeert, gelijck het geapprobeert wordt cracht deses.
180. Den 26ste Junij Anno 1652, fol.54vo.
Opte requeste van Geertien Jacobsen zaeliger Jacob Stevens nagelaten dochter, versoeckende
in subsidium in haer soberen staet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn caroli gulden eens,
soe suppliante vuit desen Stadts Ecclesiastique Camer van den E. Wijntges sal hebben te
ontfangen.
181. Den 3de Julij Anno 1652, fol.54vo.
Opte requeste van Jan Henricksen ende Jan Aertsen roededragers.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen dat vermits het overlijden van Mr.
Andries Jansen, Jan Henricksen dese Stadts Camer sal hebben te bedienen ende sal dan voirts
Jan Aertsen de Ecclesiastique Camer te dienste wesen.

182. Idem [3 Julij 1652], fol.55.
Opte requeste van Janneken Albertsen pannebacker huijsvrouwe van Antonij de la Famme,
soe tegenwoirdich in t’ slants dienst sich bevindt in de strate ende alle dage tehuijs wordt
verwacht, versoeckende dewijle Mr. Andries Jansen deser Stadt Roedendrager is overleeden
dat haer Achtbaere eheman metten selven diens wederom moechte begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten eheman met het vacerende
Rodendragerschap van zaeliger Mr. Andries Jansen, ende dat op het tractement ende de
profijten daertoe staende, ende mach hijr op comen bij de heeren Burgemeesteren in den tijt.

183. Idem [3 Julij 1652], fol.55.
Opte requeste van Jurrien Lucassen backer, remonstrerende hoe dat hij suppliant verleeden
jaer alhijr op desen Stadts Raedthuijs heeft gehuijrt een camp landes in Dronthen gelegen
groot vijff math welcke camp voor desen bij het Arme Weeshuijs is gebruicht ende wegen de
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inpannicheit niet wel sijn water can quijt geraecken, versoeckende deselve op sijn eijgen
costen te moegen dwers de ingegraven om des te bequamen te connen gebruicken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant om de camp hijrinne verhaelt,
op sijne costen te moegen dwaers dien doirgraven ende dat recht int’ midden van de camp
blivende ijder camp van twee math end eeen halff.

184. Idem [3 Julij 1652], fol.55vo.
Opte requeste van Lambert Wesseltsen Roedendrager.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat suppliant in conformite van de andere
Rodendragers sijn tractement des jaers ende sijne profijten sal hebben te geniten, ende sal het
tractement van suppliant in twee termijnen als Paesschen ende Michaelis betaelt worden, waer
van het eerste termijn nu verleeden Paesschen sal verschenen wesen.

185. Idem [3 Julij 1652], fol.55vo.
Opte requeste van Femme Hermsen weduwe van zaeliger Jelte Sijmonsen bewaerster van het
Sieckenhuijs, versoeckende begunstiget te worden met een penninckien in regardt van dat
suppliante is passerende op zaeliger Jan Frericks Worst weduwe, soe vuit het H. Geestes
Gasthuijs genomen ende in Marten Paels kamer gesettet is geworden, ende vuit het
voorschreven gasthuijs de cost voor de selve is halende ende met licht is versijnde.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat suppliante in regardt van hare moeijte
ende anders hijrinne verhaelt van de kerckmeesters vant’ H. Geestes Gasthuijs in tempore alle
weecke sal hebben te ontfangen thijn stuivers waer van de eerste weecke sal verschenen
wesen als van huijden over acht dagen.

186. Idem [3 Julij 1652], fol.56.
Opt’ versoeck van de Burgemeesteren van Enschede, hebben Schepenen ende Raedt in
conformite van de ander beijde steden tot verciringe van hare aengevangene te bouwen
Raedthuijs, vereert een nij glas, soe ongeveer 18 caroli gulden werdt comen te costen.
In marge: Den 7 December 1652.
Rijnvisch sullen betaelt worden.

Is goetgevonden, dat dese 18 caroli gulden vuitte Camer van Hoolboom ende

187. Den 6de Julij 1652, fol.56.
Opte requeste van Geertien Jacobs Stoeve versoeckende alsoo sij suppliante in de craem is
bevallen van dree ionge soenen, een subsidium.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante mit thijen
goltgulden eens, om vuijt de Camer van de geestlicheijt van de E. Burgemeester Johan
Wijntges t’ ontfangen.

188. Idem [6 Julij 1652], fol.56vo.
Opte requeste van de weduwe van wijlen de Lespiere, versoeckende dat haer Achtbaere
belieffdente maintineren seecker ordre voor desen opt’ meten van t’ solt bij apostille beraemt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt persisterende bij haer Ed. resolutie den 22 October
anno 1622 per apostille affgegeven, lasten hiermede Gijsbert Gerrijts geen solt te sullen
mogen meeten dan waer van albevorents den formelen soltbrieff de heer Burgemeester inder
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tijt sij getoont en dat het selve uijt de sacken sij uijtgestortet, genietende daervoor de
proffijten hem bij haer Achtbaere voor desen toegestaen.

189. Den 27 Julij Anno 1652, fol.56vo.
Hebben Schepenen ende Raedt Willem Jansen ende desselves huijsvrouwe ende kindt
geaccordert om haer metter woeninge int’ Sieckenhuijs te moegen begeven ende dat de
huijsvrouwe van hem Willem Jansen voorschreven haer moeder de bewaerster vant’
Sieckenhuis wesende ende oude ende sieckelijcke persoone om de crancken ende siecke
persoonen geraeck te doene sal behulpelijck wesen ende de goede handt bieden.
190. Den 27ste Julij Anno 1652, fol.57.
Opte requeste van Nicolaes Jansen chijrurgijn tot Heerde, versoeckende dat hem van Albert
ende Borchart Brouwerius moegen gevolcht worden alsodanige vijff hondert caroli gulden,
als Anneken Visschers suppliants zaeliger meuchien bij hare testamentaire dispositie sijne
soone Wolterus Nicolai gemaeckt heeft, onder presentatie, van dat hij sijn soone voorschreven
betreffende de voorschreven somme voor geerffden in Veluwen een vast hijpothecq
oirboirdich ende bereijt is te stellen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat de vijff hondert caroli gulden hijr boven
verhaelt ten profijte van Wolterus Nicolai des suppliants soone op een goet onderpandt alhijr
sulle belecht worden tegens behoirlijcke renthe. Ordonneren voirts haer Achtbaeren dat
suppliant over de voorschreven vijff honder caroli gulden twee goede momberen alhij sal
hebben te stellen, om de voorschreven penningen ten meesten profijt van het voorschreven
soontken te administreren.
In gevolch van de voorschreven appostille heeft Nicolaes Jansen chijrurchijn tot momberen
over de voorschreven vijff hondert caroli gulden gestelt Henrick Jansen in de Dree Romers,
ende Lucas Berentsen dewelcke in den Gerichte gecompareert sijnde de vorschreven
administratie over de voorschreven vijff hondert caroli gulden hebben aengenomen.
Coram: Vreese
Rijnvisch.
191. Den 7de Augusti Anno 1652, fol.57vo.
Opte requeste van Hans Berentsen drapenir versoeckende in sijn ongelegentheit des weecks
met een penninckien geassisteert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliant met thijn goltgulden eens soe
vuitte Ecclesiastique Camer van de camener Wijntges sullen betaelt worden.

192. Idem [7 Augusti 1652], fol.58.
Opte requeste van Claes Arentsen tot Brunnepe, versoeckende om redenen bij hem
bijgebracht remissie van twee en veertich stuivers jaerlijx de Ecclesiastique Camer vuit sijn
huijs ende arve toe Brunnepe gelegen competerende, waervan ses jaeren zedert 1647 tot 1652
sijn verschenen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant de verloopende ses jaren renthen
hijr boven verhaelt.
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193. Idem [7 Augusti 1652], fol.58.
Opte requeste van Aeltien Coertsen, versoeckende gecontinueert te worden metten dienst van
de schepelen op de Coorenmerckt soe suppliante ende haer zaeliger moeder den tijt van 67
jaren hebben gehadt ende waerinne Cornelis Dircksen haer suppliante indraecht doende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt continueren suppliante in de dienst voorschreven ende
wordt Cornelis Dircksen geordonneert hem van desen voorschreven diens te onthouden.

194. Idem [7 Augusti 1652], fol.58vo.
Opte requeste van Hermen Wernersen versoeckende in dese benaude ende duiren tijdt dat
hem mochte geconsentiert worden dat hij van sijne kinderen goederen, soo haer aengestorven
sijn, de blaedinge ende opcompsten mochte genieten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, consentieren ende accordieren suppliant om
verscheijden redenen haer Ed. daertoe moverende dat dat hij van de opcompsten ende
blaedinge van de kijnderen, aengestorven goederen, soo hij noch uut coste ende clederen in
huijs onderholt sal muegen genieten.
195. Den 8ste Augusti Anno 1652, fol.58vo.
Opte requeste van Aelt Berentsen versoeckende een subsidium in sijnen soberen staet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens, soe
vuitte Ecclesiastique Camer van den E. Wijntges den E. Peter Veen apotecker sullen
behendiget worden om de sweecks een penninckien suppliant daer van te laten toecomen ende
verstaen haer Achtbaere dat bij overlijden van suppliants moeder de voorschreven thijn
goltgulden vuit suppliants portie erffnisses, soe hij van sijn moeder werdt comen te geniten,
wederom sullen gerestitueert worden.
196. Den 14de Augusti Anno 1652, fol.59.
Opte requeste van Henrick Gijsbert Ka, soone van zaeliger Gijsbert Gijsbertsen Ka hebbende
het Broeckherderschap vant’ Buitenbroeck over de 23 jaren wel ende naebehoiren bedient,
versoeckende dewijle sijn vader is overleeden met het selve Broeckherderschap wederom
begunstiget te moegen worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende
Broeckherderschap vant’ Buitenbroeck ende dat op de profijten daertoe staende so mach hijr
op comen bij de heeren Burgemeesteren in der tijt.
197. Den 26ste Augusti Anno 1652, fol.59.
D. Hermanno Georgio ende Aegidio Valckenir sijn ijder tot een viaticum om nae Leijden te
reijsen, vuitte Ecclesiastique camer van de E. Wijntges begunstiget met twee pondt Vlaems.
198. Den 21ste Augusti Anno 1652, fol.59vo.
Opde requeste van den Ed. Reijner Gansneb gnt. Tengnegel ende Evert Rijnvisch als
momberen over den Ed. Joan Ruiter ende die naegelatene kinderen van de zaeliger Lieutenant
Jurgen Gansneb gnt. Tengnegel bij sijn huijsvrouwe zaeliger Juffer Catrina Margareta Nagel,
ende die voorschreven Reijner Gansneb gnt. Tengnegel ende Joan Gansneb gnt. Tengnegel als
omen over de zaeliger Liuetenants soontken bij sijn zaeliger huijsvrouwe Juffer Agnes Drost
geprocreert, versoeckende approbatie van seeckere derde part off veroorsatinge in seven en
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twintich mergen landes in Mastebroeck in de Coucouck gelegen van welcke de voorschreven
onmundige twee vijerde parten is competerende, t’ samen durch den Ed. Nicolaes van
Haersolte als Leenvolger aen den E. Doctor Everhardt Ram verkooft.
Was geapost: Schepenen ende Raedt approberen ende ratificeren den coop van twee vijerde
parten landes hijrinne verhaelt.

199. Den 28 Augusti Anno 1652, fo.60.
Opte requeste van Gerrit Jansen soone van zaeliger Jan Gerritsen trijpwercker versoeckende
in sijne sieckte ende dewijle Godt de Heere sijn huijsvrouwe hem afgehaelt heeft dat sijn
stomme kindt hem moechte affgenomen ende bij de kindts bestemoeder onvermoegen
wesende bestedet worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt connen om der consequentie willen in dese saecke niet
treden, maer begunstigen suppliant met tijn goltgulden eens, soe hij vuitte Ecclesiastique
camer van den E. Wijntges sal hebben te ontfangen.

200. Den 6 Sept(embris) 1652, fol.60.
Wegent’ cureren vant’ seere hooft van Henrick Hermsen Messius kindt, hebben Schepenen
ende Raedt Aeltien Backers vuitte Camer van de E. Wijntges begunstiget met seeventhijn
caroli gulden soo durch de Rentmeester Jan Henricksen sal betaelt worden.
201. Den 9de Sept(embris) Anno 1652, fol.60vo.
Opte requeste van Hermen Hermsen ende Albert Henricksen van Sweerde, versoeckende hare
rame soe achter het Nijewerck bij de Brigitten toren is staende te moegen setten buiten de
Cellebroders poorte op den toegedempte sloote.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant om de voorschreven rame te
moegen setten, op de toegedempte sloot buiten de Cellebroers poorte gelegen, doch sal durch
de Ecclesiastique Camer de eijgentlijcke plaetse suppliant aengewesen worden.
202. Den 14de Septembris Anno 1652, fol.60vo.
Opte requeste van Gerrit Coertsen schoelapper, versoeckende consent om een schoelappers
huijsken te moegen timmeren ande Broderkercke tusschen de pilaeren aldernaest het
turffhuijs.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant om ter plaetsen hijrinne verhaelt
ende soo hem aengewesen is, een huijsken om schonen te lappen, tot verciringe van de Satdt
te moegen timmeren ende dat bij provisie ende tot revocatie van haer Achtbaeren.

203. Idem [14 Septembris 1652], fol.61.
Wegent didiceren ende offereren van seeckere disputationes feudales bij den professor
Cyprianus Regneri ab Oosterga in de universiteit van Utrecht gehouden, hebben Schepenen
ende Raedt den voorschreven professor vereert met vijff en twintich caroli gulden, soe vuit
deser Stadts Camer van de E. Hoolboom ende Rijnvisch sullen betaelt worden.

204. Den 16 7br. (Septembris) 1652, fol.61.
Opte requeste van Grete Jans weduwe van zaeliger Geerloff Maurits, versoeckende als sijnde
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een oude vrouwe, datse mit een cleijn subsidium mochte worden begunstiget.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliantinne met thijen goltgulden eens,
om vuijt de geestlicke Caemer van den E. Joan Wijntges te moegen ontfangen.

205. Den 24 7br. (Septembris) 1652, fol.61vo.
Opt’ bericht van erffgenamen van zaeliger Er. Brouwerius versoeckende alsoo sij van diverse
debiteuren, die haer belooft hadde geen betaelinge connede becoemen datse het legaet, soo
Annighien Visschers bij vuijtterste wille Woltero Nicolai heeft gemaeckt, ter somme van vijff
hondert caroli gulden, op interesse moegen behouden voorde tijt van een iaer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consentieren ende accordieren supplianten om dese
hijerinne gementioneerde vijff hondert caroli gulden op interesse voor een iaer te moegen
beholden, mits daer van vande tijdt aff, deselvige te verrenthen ende behoorlicke obligatie
daer van toe vertoenen ende te passieren.

206. Den 24 dito ( Septembris 1652), fol.61vo.
Opt’ requeste van Dirrick Conradus versoeckende alsoo sijn huijs leedich ende onbewoent
blijfft staen ende dat Thijs Janssen ten Poll, het selve oock nijet will becroedigen, onaengesien
hij het noch twee iaer in huijre is hebbende ende merckelicken compt te vervallen ende een
eijgener nijet wel can lieden, dat hij t’ selve an andere int’ geheel ofte ten deele, met U wel
Ed. consent tot voordeel ende proffijt des succumbents mach verhuijren.
Was geapost: Schepenen ende Readt, consentieren ende accordieren suppliant om sijn huijs,
alsoo het bij Thijs Janssen ten Poll als huijrma nijet wordt gebruijckt ende bewoent, dat hij het
selve aen sich wederom mach nemen ende verhuijren, ende soo het minder te huijre werdt
doen, sal hij op Thijs Janssen ten Poll moegen verhaelen.

207. Dito (24 Septembris 1652), fol.62.
Opte requeste van Christophel Berents remonstrerende, als dat sijn zaeliger vaeder gemiliteert
heeft, in dienst van de Hartoch van Brandenburch ende in de vijffte maendt is doot geweest,
t’ sedert welcken tijdt suppliant met sijn suster Anna Margreta een kijndt sijnde van twee
iaeren, is haer dwaelen van de eene plaets tot de ander, hopende dat hij tot eenigen tijd door
Godes stuiringe onset sal becoemen. Js dan suppliant van der Lipstadt aff dus verre geraeckt,
met sijn suster, dien hij op sijn rugge over wech gedraegen heeft: sijn versoeck ende erlangen
voorgestelt, dan nieuwers aenhoudt genegen, waer over suppliant U wel Ed. hoochachtbaeren
sijnen noot mede te kennen geeft, te meerder dat het kijndt tegenwoordich cranck is:
ootmoedich biddende , dat U wel Ed. vuijt compassie, ende soo een exempel van sonderlinge
affectie oock voormaels de gemoederen beweecht heeft hem suppliant van dit kijndt, gelieven
willen te verlichten; dat suppliant gelegentheijt mochte hebben de cost eerlick te verdienen
ende voort te geraecken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben vuijt mede doegentheijt, tot onderhoudt van
Anna Margreta, vuijt de geestlickheijt iaerlix geconsenteert, d’ somme van thijen goltgulden,
die welcke bij de geestlicke Caemeners respective ontrichtet ende betaelt sullen worden, waer
van het eerste iaer sal coemen toe vervallen, op St. Johannes toecoemende 1653.
208. Den 2de Octob(ris) Anno 1652, fol.62vo.
Opte requeste van Gijsbert Gerritsen sijn huijsvrouwe, versoeckende dewijle Weijer Assis
hem het weesevaerschap heeft ontslagen, in regardt dewijle desselves huijsvrouwe is
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overleeden begunstiget te worden respective met het binnenvaderschap ende
binnenmoederschap vant’ weeshuijs deser Stadt.
Was geapost: Schepenen ende Readt begunstigen suppliant ende sijn huijsvrouwe respective
met het Binnenvaderschap ende Binnenmoederschap vant’ weeshuijs alhijr ende dat op het
tractement ende profijten daertoe staende.
209. Den 6de Novemb(ris) 1652, fol.63.
Opte requeste van Henrick Albertsen Visscher, versoeckende om redenen in de requeste bij
gebracht remissie in de Camer van de heeren Cuerbeecke ende Hoolboem van 74 caroli
gulden waterpacht.
Was geapost: Soe wanner de helfte van de voorschreven pacht sal voldaen wesen, soe wordt
suppliant de wederhelfe gunstelijck geremitteert in de Camer van de heeren Cuerbeecke ende
Hoolboem.

210. Idem [6 Novembris 1652], fol.63.
Opte requeste van Peter Reijners toe Brunnepe versoeckende om redenen in sijne requeste bij
gebracht remissie voor de helfte van 81 caroli gulden in de Camer van de Cameners Meijer
ende Gansneb, procederende van een hoeijcamp.
Was geapost: Soe wanner de helfte van de vorschreven pacht sal betaelt wesen soe wordt
suppliant de resterende wederhelfte van sijn pacht geremitteert.

211. Idem [6 Novembris 1652], fol.63vo.
Opte requeste van Trijntien Alberts weduwe van Goert Lubbertsen havenmeester,
versoeckende, in haer ouderdom van 75 iaeren, vergeselschapt van veel gebreecken, te mogen
werden geassisteert.
Was geapost: Wordt begunstiget met een caroli gulden des weecks, tot op toecomende
Paesschen en verder niet, uijtte Stadts Caemer t’ ontfangen.

212. Idem [6 Novembris 1652], fol.63vo.
Opte requeset van Aeltien Gerrijts weduwe van zaeliger Dirck Stevents, tegenwoordig boven
vier bereets sijnde cleijne kinderen, noch swanger gaende.
Was geapost: Wordt begunstiget met twaelff goltguldens, uijtte Ecclesiastique Caemer de
helfte t’ ontfangen tegenwoordig uijt van de Burgemeester Wijntges en de ander helfte uijt die
van wijlen de Camener Reiner Gansneb gnt. Tengnegel tegen nieu jaer.

213. Idem [6 Novembris 1652], fol.64.
Opte requeste van Itien Jrstens weduwe van zaeliger Willem Bruinssens overgebleven met
vijff cleijne kinderen.
Was geapost: Wordt begunstigt met vijff en twintig caroli gulden, t’ ontfangenuijtte
Ecclesiastique Caemer in twee gelijcke termijnen, de helfte tegenwoordig uijt die van de heer
Wijntges en d’ ander helfte op nieu jaer toecomende uijt de Caemer daer aen volgende, uijtte
caemer van wijlen de heer burgemeester Reijner Gansneb gnt. Tengnegel.
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214. Idem [6 Novembris 1652], fol.64.
Opte requeste van Max Franssen, versoeckende in de plaets van sijn tegenwoordige
huijsvrouwen eerste eheman te werden bij acte gunstelijck gesurrogeert.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt authoriseren den suppliant Max
Franssen, tot het ordinaris brievendragerschap deser Stadt, mits dat hij sich ijverich en
getroulijck in het bestellen van brieven en packies comportere.

215. Idem [6 Novembris 1652], fol.64vo.
Opte requeste van Gerrijt Janssen langen tijt cranck geweest en noch sijnde.
Was geapost: Wordt begunstigt met een pondt groot eens, uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Wijntges.

216. Idem [6 Novembris 1652], fol.64vo.
Opte requeste van Femme in t’ Sieckenhuijs, selffs cranck sijnde.
Was geapost: Suppliante wordt bij een Achtbaeren Raedt begunstigt met een caroli gulden
eens tot Paesschen naestcomende t’ ontfangen uijtte wereltlijcke Caemer deser Stadt.

217. Idem [6 Novembris 1652], fol.64vo.
Opte requeste van Jan Arents en Gerrijt Janssen, Roedendragers, om respective redenen totte
Stadts Ecclesiastique Caemers bedieninge gevordert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen Jan Arents mette bedieninge van de Stadts,
en Gerrijt Janssen met die van de Ecclesiastique Caemer, haer lastende dieselve getrouwelijck
en neerstelijck waer te nemen.

218. Martis (Dinsdag) den 9 Novembris anno 1652, fol.65.
Opte requeste van Mr. Claes Janssen schoolmeester, versoeckende met het vacerende ampt,
door het overlijden van Mr. Antoni Calffsbeeck in de Latijnsche schole vervallen te werde
versien.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant Claes
Janssen met het schrijffmeijsterschap in de Latijnsche schole deser Stadt, om de jeucht aldaer
des maendaechs en donderdaechs, gelijck tot hiertoe geschiet, in het schrijven, als mede des
saterdaechs in Arithmetica, neerstelijck te oeffenen en t’ onderwijsen en sulx op de profijten
van vijfftig caroli gulden iaerlix, daer toe staende, t’ ontfangen in twee termijnen, waervan het
eerste termijn op Paesschen in den volgen iaere 1653 verschenen sal wesen.
219. Den 13de Novembris Anno 1652, fol.65vo.
Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van de naegelatene weduwe van Derck Stevens
deselve tot revocatie begunstigen mette woeninge bij de Regements Camer daer Hermen
Baecks is woenende, ende nu aen Heuckelen Albertsen comt te trouwen, soe selves met een
woeninge versien is.

220. Idem [13 Novembris 1652], fol.65vo.
Opte requeste van Henrick Dirx, zaeliger Dove Dirx dochter.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn caroli gulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
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Burgemeester Backer, loco demortium Tegnegel.

221. Idem [13 Novembris 1652], fol.65vo.
Opte requeste van Henrico Johan ab Utrecht, gepromoveert tot Rector van Vollenhove, waer
over hij de magistraet was bedanckende voor het favuer tot hier toe bewesen: Edoch aldewijl
de studien merckelijcke oncosten sijn vereijscht, t’ welck hem in verscheijden schulden
hadde doen blijven steecken, en nootdringde sich tot haer Achtbaeren te keeren, met
ootmoedig versoeck haer Ed. gunst voor de tijt van een jaer te willen continueeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt continueeren den suppliant gunstelijck, sijn voor desen
genoten iaerlix subsidium, noch voor die tijt van jaer t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique
Caemer van de E. Burgemeeste Backer loco Reijner Gansneb gnt. Tegnegel waer mede dit sal
comen te eindigen.
222. Den 16de Novembris Anno 1652, fol.66.
Hebben Schepenen ende Raedt AEgidio Valckenir met een cledinge vuitte Ecclesiastique
Camer van den E. Backer loco Tengnegel begunstiget.
223. Den 19de Novembris Anno 1652, fol.66.
Wegent’ dediceren ende offereren van seeckere disputatio theolegica dependentia scripturae
quo ad docendam veritatem is Jacobus Petreus begunstiget met vijff entwinrich carels gulden,
soe vuitte Ecclesiastique goederen van de Camener Backer loco Tengnegel sullen betaelen
worden.
224. Den 23ste Novemb(ris) anno 1652, fol.66vo.
Hebben Schepenen ende Raedt geaccordeert vijfftig caroli gulden tot het maecken van een
glas, in de kercke tot Wersseloo.

225. Den 30 9b. (Novembris) 1652, fol.66vo.
Opte requeste van Jan Beeltsnijder Steenbergen ende Pieter Eeckholt versoeck approbatie van
een coop van een loose buijten de Louwenpoorte gelegen, Willem Janssen scheepstimmerman
toebehoort hebbende.
Was geapost: Dese versochte approbatie wordt geaccordeert tot naerder revocatie.

226. Idem [ 30 Novembris 1652], fol.66vo.
Opte requeste van Pouwel Pouwelsen harbargier versoeckende dat hij mit het maeckelerschap
van den turff mochte werden versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant mit het maeckelaerschap van
den turff ende sal van ijder last, daer over hij als maeckelaer sal werden versocht, van de
turffschippers hebben te genieten twee stuijverts, maer nijet van de geene die sonder maete,
ofte haer eijgen veenen hebben, werdt vercoft.
227. Den 4de Decembris Anno 1652, fol.67.
Opte requeste van Mr. Berent Arentsen Koer schoelmeester in de Bovenkercke, versoeckende
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met eenige turff te moegen begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot turff met twaelff carels
gulden eens, soo suppliant vuitte Ecclesiastique Camer van den E. Backer loco Tengnegel, sal
hebben te ontfangen.
228. Den 7de Decembris Anno 1652, fol.67.
Opte request van Dirck Jansen van Utrecht versoeckende dat Henrick Courtsen, waer aen
Henrick Moock het ionckste kindt van Dr. Jacob Moock aenbestedet is voor een croon ter
weecke ende daerbij geweest is 22 weken ende van daer gekomen sij bij seecker
droochscheerders vrouw waer gemelte kindt kranck geworden en gestorven is, de penningen
daer van beloopen te samen 57 caroli gulden als mede de dootschulden ende het meisterloon
over des kindts breuck voor vuit deser zaeliger vaders vercoofte goederen moegen worden
voldaen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren de Curatoren van zaeliger Doctor Moocks
boedel, om de seven en vijftich caroli gulden hijr boven verhaelt neffens des kindes doot
schulden ende meester loon van de breucke voor vuitte vercoofte goederen te voldoen.

229. Idem [7 Decembris 1652], fol.67vo.
Opte requeste van Mettien Dircksen weduwe van zaeliger Jan Thissen, versoeckende in haer
soberen staet een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens soe
vuitte Ecclesiastique Camer van de E. Backer loco Tengnegel sullen voldaen worden.

230. Idem [7 Decembris 1652], fol.68.
Opte requeste van Gerrijt Jansen gerichtsdienaer, verseckende met den ontfang van de
verpondinge, matgelt en voorts het dijckschrijverschap van Dronten te werden gebeneficieert.
Was geapost: Suppliant wordt door haer Achtbaeren begunstigt met den vacerenden
ontfangst van de verpondinge van Dronthen, renvoijeerende hem mette stuck van t’ inmaenen
van t’ matgelt tot de erffgenamen van Dronthen opgemelt.
231. Den 11de Decembris Anno 1652, fol.68.
Opte requeste van Aelt Berentsen Slachter, versoeckende eenige onderstaendt in sijn soberen
staet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens, soe
den E. Peter Veene Apothecker sullen ten hande gestelt worden vuitte Ecclesiastique Camer
van den E. Backer loco Tengnegel, om suppliant daervan ter weecke te laten toecomen, een
caroli gulden welcke voorschreven penningen vuitte erffnisse, soe suppliant van sijn moeder
werdt comen aen te erven gerenbourseert sullen worden.
232. Den 7de Decembris Anno 1652, fol.68vo.
Op seecker overgelegt accoordt, geaccompaigneert met seecker requeste om te hebben
approbatie van een Achtbaren Raedt, tusschen Hermen Toenijssen brouwer en de mombaere
van sijn zaeliger huijsvrouwen Aeltien Henrix kinderen, soo bij haer eerste eheman Peter
Henrixen Brouwer tot 4 int’ getal, als bij hem tot twee in echte verweckt opgerecht tot
uuitcoop van de gemelte kinderen haer moederlijcke erffenisse, ten overstaenvan twee
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dacholderen en sulx voor een somma seven duisent caroli gulden te verrenten met 4 ½
percento, en niet minder als met acht hondert caroli gulden aff te lossen met welmet meerder
tot cooperskuer, en sal hier nevents tot proffijt van de 4 voorkinderen uijtkeren 4 ducaten, 4
silveren lepels, een silveren beecker de naeste naest de grootste, voorts gout en silver tot haer
vaders lijve hebbende gehoort: En aen de ses kinderen de clederen, gout en silver tot haer
moeders sijn huijsvrouwen zaeliger lijve hebbende gehoort, nevents het geene haer bij
deijlinge van bedde en bulster sal toecomen, en dan noch aen sijn 2 kinderen 2 gouden jacobi
en 2 silveren lepels, hier en boven sal hij cooper geholden sijn t’ ontrichten aen Henrick
Peters voorsoon van zaeliger Peter Henricksen en sijn eerste huijsvrou Jennigien Herms 2250
caroli gulden en aen de 4 gemelte kinderen, aen Jan Peters 1750 gulden Jannigien en Thijmen
Peters ijder mede soo veel, en aen Willemtien Peters, beheept met seecker accident, 2000
caroli gulden volgents bewijsinge, tegen all het welcke hij in eijgendom eeuwiglijcken
erffelijcken sal beholden alle de goederen, actien, crediten, uijt en instaende schulden, soo in
den boedel eenigsints werden bevonden.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, dit hier nevents staende contract in
alle sijne poincten, neerstelijck hebbende geexamineert, doorsien en alle circum stantien daer
omtrent swevende overlegt, approberen het selve prout jacet nae sijn tenueren inholt,
wordende dit gemelte contract geapprobeert cracht deses.
233. Den 21ste Decembris Anno 1652, fol.69vo.
Opte requeste van Geerloff Cornelis versoeckende durch het vluchten van Jan Stuve met het
daer durch vacerende piloetschap begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende
piloetschap van Jan Stuve ende dat op t’ tractement ende de profijten daertoe staende, ende sal
het eerste quartael van suppliants tractement aenstaende Paesschen verschenen wesen.

234. Idem [21 Decembris 1652], fol.70.
Opte requeste van Berent Geerloffsen versoeckende in plaetse van Jan Willems piloot deser
werelt wesende overleeden met het vacerende pilootschap begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende
pilootschap van Jan Willems ende dat op het tractement ende profijten daer toe staende, ende
sal het eerste quartael van suppliants tractement aenstaende Paesschen verschenen wesen.

235. Idem [21 Decembris 1652], fol.70.
Opte requeste van Jacob Huiberts soone van zaeliger Hubert Fransen poortsluiter,
versoeckende vermits het overlijden van sijn zaeliger vaeder metten selven dienst wederom
begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant mette vacerende dienst van
poortsluiter deser Stadt ende dat op t’ tractement ende profijten daertoe staende, ende mach
hijr opcomen bij de heeren Burgemeesteren in der tijt.

236. Idem [21 Decembris 1652], fol.70vo.
Opte requeste van eenige creditoren van Jacob Egbertsen Tinnegiter ende sijn huijsvrouwe
sijnde insolvent comende van hijr te vertrecken, versoeckende tot curatoren over den boedel
van de voorschreven eheluijden te moegen gestelt worden Weijcher Gerritsen, Henrick
Willemsen ende Henrick Dircksen Vreese mede van de principaelste creditoren, om alsoe de
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goederen van den voorschreven boedel te moegen vercoopen ende ten meesten prijse te gelde
te maecken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Wijchger Gerritsen, Henrick Willemsen
ende Hermen Dircksen Vreese tot Curatoren over den boedel hijr voiren verhaelt,
authoriserende oock mede de selve, om neffens de vendumeester Jurrien Petersen de goederen
van den voorschreven boedel te gelde te maecken ende de penningen daervan procederende in
den gerichte gedeponeert te worden, ende jaer ende dach aldair te verbliven om bij de
creditoren daer op met beslach nae deser Stadtsrechten geprocedeert te worden om alsoe doen
volgende nae jaer ende dach het stuck van preferentie ende concurrentie daer over
gedisponeert te worden.

237. Den 31 Decemb(ris) 1652, fol.71.
Opte requeste van Wendele Worst, versoeckende in haren hoigen olderdoem ende groote
armoede eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begnstigen suppliante met vijfthijn goltgulden eens soe
vuitte Ecclesiastique camer van den E. Backer loco Tengnegel sal betaelt worden.

238. Idem [31 Decembris 1652], fol.71.
Opte requeste van Geert Wijchgersen olt burger tot Brunnepe, versoeckende dewijle Arent
Wijncoop als hooftman tot Brunnepe deser werelt overleeden is, metten selven dienst
wederom begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende
hooftmanschap tot Brunnepe, ende dat opt’ tractement ende de profijten daer toe staende.
239. Den 4de Januarij Anno 1653, fol.71vo.
Opte requeste van Gerrichien Gerritsen weduwe van zaeliger Jan Frericksen, versoeckende
een jaerlijcksen penninckien voor haer ende hare dree kinderen waer onder een simpelen ende
stommen soone is.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante in regardt van haren simpelen
ende stommen soone met achthijn carels gulden eens, soe suppliante vuitte Ecclesiastique
goederen van de Camener Backer loco Tengnegel sal hebben te ontfangen.

240. Idem [4 Januarij 1653], fol.71vo.
Is Henrick Pouwelssen uijt speciaele gunste gebeneficieert thijn caroli gulden, t’ ontfangen
uijt het overschot van den heeren Cuerbeecke en Hoolboom haere Stadts Caemer.
241. Den 8ste Jannuarij 1653, fol.72.
Opt’ versoeck van de weduwe van zaeliger Peter Henricksen van Wijringe om weder te
moegen becoemen, de restierende onbetaelde penningen van de groeven, soo haer eheman
zaeliger voor de Buijten kercke hadde gecoft ende bij hem zaeliger betaelt ter somme van
twee hondert eene gulden 12 penningen hebben Schepenen ende Raedt, geordonniert ende
geresolviert dat haer van restierende penningen bij de kerckmeester tegen woordich in
tempore, de Ed. Henrick Munter van dese tijdt aff, behoorlicke renthe sal gevolcht worden
ende sal de voorschreven kerckmeester mede sorge draegen dat de penningen ter eerster
gelegentheijt, sullen moegen worden affegelost.
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242. Idem [8 Jannuarij 1653], fol.72.
Opte requeste van Beeltien Vinke versoeckende eene subsidium tot onderhout van wijlen haer
broeder Henrick Vinke sijne 4 naergelatene kinderen, welcke haer ouderloos waeren te huis
gecomen.
Was geapost: Suppliantinne wordt tot onderhout van haer overleden broeders kinderen
begunstiget voor de tijt van drie achtereenvolgende iaeren, iaerlix mett vijfftig goltgulden,
t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique Caemer deser Stadt in vier termijnen waer van het eerste op
aenstaende Paesschen, om soo voorts op Johannis, Michaelis en Carstijt te vervolgen,
verschenen sal sijn, mits nochtans dat de mombaeren sorge sullen hebben te draegen, dat
dieselve kinderen in de Gereformeerde Religie werden onderwesen en opgebracht.
243. Den 13de Januarij Anno 1653, fol.72vo.
Opde requeste van Dr. Everwijn Bentheim versoeckende dewijle de heer Licentiaet Henrick
Crachtsen Stuirman tot den stoel des Raedes gecoren is, ende gedenckt te verlaten om voor de
Gerichte alhijr te ageren met desselves tractement wederom begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant methet voorschreven
vacerende tractement soe sijn aenvanck als nu toecomende Paesschen werdt nemen.

244. Idem [13 Januarij 1653], fol.72vo.
Op de requeste van Hermen de Baeck Juris Utriusqe Doctor, remonstrerende gesint te wesen,
om alhijr te practiseren, versoeckende dewijle een ordinaris plaetse deses dienst vacant is,
mette selve plaetse ende daer toe staende tractement ende gerechticheit begunstiget te
worden.
Was geapost: Schepenen ende Readt accorderen den suppliant om alhijr te moegen
practiseren.

245. Idem [13 Januarij 1653], fol.73.
In regardt van de beijde Luitenanten soe van de compagnie ruiters, als van de compagnie
tevote, soe durch ordre van een Achtbare magistraet mette respective officieren totte maioer
Ducsens huijs hebben geteert hebben haer Achtbare tot derselver verteerine vuitte Camer van
de heeren Cameners Hoolboem ende Rijnvisch geaccordeert thijn caroli gulden

246. Idem [13 Januarij 1653], fol.73.
Is goet gevonden, dat uuitte Ecclesiastique Camer van den E. Wijntges sullen voldaen
worden, alsodanige 24 (gulden) 16 (stuiver) 0. Als de nije opruckinge van seecker goet toe
Oisterwolde gelegen de Ecclesiastique Camer toebehoirende bij de Reeckencamer van
Gelderlandt bij Burgemeester Crachtsen geobtineert, sullen betaelt worden.
Alsoo Burgemeester Crachtsen verscheidenmaelen obmaeckinge vant’ voorschreven goet bij
de Reeckencamer van Gelderlandt sonder entgeltenisse van sijne gedane moeijte, geobtineert
heeft so sijn E. desfals uuitte Ecclesiastique Camer van den E. Wijntges begunstiget met twee
pondt groot.

247. Idem [13 Januarij 1653], fol.73vo.
Aegidio Valckenir is tot sijne reijse nae Leijden begunstiget met vijff en twintich caroli
gulden soe uuit het averschot van de Ecclesiastique Camer van wijlen Brouwerius sullen
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betaelt worden.
248. Den 20ste Januarij Anno 1653, fol.73vo.
Opte requeste van Otte Claessen scheepstimmerman, versoeckende consent op sijn olde boije
buiten de Louwen poorte staende te moegen vernijen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant om die voorschreven olde boije te
moegen doen vernijen.

249. Idem [20 Januarij 1653], fol.73vo.
Opte requeste van Mr. Hermen Gerritsen metselaer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijfthijn goltgulden eens,
soe suppliant uuitte Ecclesiastique goederen van de Camener Backer loco Tengnegel sullen
betaelt worden.

250. Idem [20 Januarij 1653], fol.74.
Opte requeste van Berent Berentsen Puttman, versoeckende consent dewijle hij 1 ½ jaer
schoele gehouden heeft in de Brede steege om in zaeliger Mr. Anthoni Calsbeecks huijs te
moegen schoel houden.
Was geapost: Schepenen ende Readt accorderen suppliant om in de woeninge van zaeliger
Mr. Anthoni Caesbeecke te moegen schoele houden, voirts hebben Schepenen ende raedt
Egbertien de huijsvrouwe van Jan Willemsen aenbestedet om te alimenteren ende te
onderhouden seecker vondelinck een meiske wesende omtrent olt 4 jaren ende dat des jaers
voor veertich caroli gulden, in vijer termijnen als Paesschen, Joannis, Michaelis ende Kerstijt
vuit deser Stads Camer ijder termijn met 10 caroli gulden te ontfangen en waervan het eerste
termijn toecomende Paesschen sal verschenen wesen ende sal sij aennemster aengaende
clederen off ijtwes anders voor het voorscheven meisken boven de 40 caroli gulden niet
wijders hebben te eijschen van de Stadt aengaende nu dat de voorschreven aennemster het
voorschreven meisken den tijt van 23 weecken bij haer gehadt ende onderhouden heeft
dessals salde voorschreven aennemster uuitte accijs kelder hebben te ontfangen twintich caroli
gulden.
251. Den 20ste Januarij 1653, fol.74vo.
Opte requeste van Dirckien Venators wiens vader Theodorus Venator 21 iaeren in den Ham
predicant geweest is, en welckers man en kinderen den meesten somer met swackheijt
swanger gegaen, en sij op het uijtterste swanger sijnde, haer oorsaeck had toegebracht van
merckelijck gebreck, met versoeck van een gunsitge subsidio.
Was geapost: Wordt begunstigt met een pondt groot eens uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Backer loco Tegnegel.
252. Den 25ste Januarij Anno 1653, fol.74vo.
Opte requeste van Henrick van Olst gardenier, versoeckende in sijn soberen staet eenige
asistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn caroli gulden eens, soe
suppliant vuitte Ecclesiastique Camer van den E. Backer loco Tengnegel sal hebbne te
ontfangen.
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253. Den 29ste Januarij Anno 1653, fol.75.
Opte requeste van Claes Caspersen deser Stadts boode, versoeckende met een plaetse, soe
noch open is int’ Broeder Boelwerck ende eertijdts bij Peter Bartholomeus gebruickt is
geweest begunstiget te moegen worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant dese hijrinne verhaelde opene
plaetse.
254. Den 1ste Febr(uarij) anno 1653, fol.75.
Opte requeste van Barbara Berents weduwe van zaeliger Gerrijt Radijs, versoeckende in
plaets van wijlen P.H. van Wieringen, de couranten aen de Magistraet te mogen omsenden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliant mette omsendinge ende
leveringe der Couranten soo en als het bij den overledenen Peter Henrix van Wieringen is
gechiet, en sulx op de proffijten bij den selven genoten.

255. Idem [1 Februarij 1653], fol.75vo.
Is noch Magistro Wilhelmo Sonnio wegents de dedicatie van sijne Anathomie vereert vijff en
twintich caroli gulden, t’ ontfangen uijtte Caemer van de heeren Hoolboom en Reijnvis.

256. Den 3 Februarij 1653, fol.75vo.
Op een overgelegte memorie door de Burgemeester Loussen aen de heer Burgemeester in der
tijt, om te hebben assignatie op het overschot van Burgemeester Reijnvis sijn Ecclesiastique
Caemer, tot betaelinge van eenige onbetaelde schulden van de Buijten kercke.
Was geapost: Schepen en Raedt consenteren dat dese hier in genoemde 157 (gulden) 13
(stuiver) uijt het overschot van de heer Burgemeester Rhijnvis sijn Ecclesiastique Caemer
worden voldaen.

257. Idem [3 Februarij 1653], fol.76.
Opte requeste van Jan Abrahamssen van Hardenberg en Henrick Janssen glaesemaeckers op
te hebben betaelinge van de reparatie der glasen in de Buijten kercke, tempore der heer
Burgemeester Steenbergen.
Was geapost: Schepenen en Raedt verstaen dat de heer Burgemeester Steenbergen, uijt het
overschot van sijn Ecclesiastique Caemer, sal hebben t’ ontrichten 80 caroli gulden om daer
door sijn Ed, uijtstaende schulden wegen de Buijten kercke te worden voldaen.

258. Idem [3 Februarij 1653], fol.76.
Opte requeste van Hans Berents Drapier, oudt ongeveer 80 iaeren.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Backer, loco Tegnegel.
259. Den 5de Februarij Anno 1653, fol.76.
Opte requeste van Berent Janssen, versoeckende een subsidium in sijn soberen staet ende
durch den brandt geledene schade.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens, soe
suppliant in regardt van sijne geleedene schade durch den brandt gecauseert, uutte accijs
kelder sal hebben te ontfangen.

260. Idem [5 Februarij 1653], fol.76vo.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Jan Henricksen, versoeckende voor hare beijde
kinderen ijder een cleetien van 16 (gulden) 17 (stuiver) 0 ut sodanige aenvall erffenisse als
van haer moijken Geesien Jans Clamenius haer aengesturven is.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens, soe
suppliant in regardt van sijne geleedene schade durch den brandt gecauseert uuitte accijs
kelder sal hebben te ontfangen (ontfangen is doorgestreept).
261. Den 9de Febr(uarij) Anno 1653, fol.76vo.
Opte requeste van Johannes Verver, versoeckende dilaij van de resterende penningen, soe hij
van de groote Burgerschap noch schuldich is.
Was geapost: Schepenen ende Raedt stellen de tijt van betaelinge van de resterende
penningen van de groote Burgerschap hijr boven verhaelt uuit, tot den toecomende Raedes
keur.
262. Den 11de Februarij Anno 1653, fol.77.
Opte requeste van Joost Sijbe ende Margrete Klaes eheluijden, versoeckende met seeckere
leedige wooninge ofte tooren achter de Nijemuijre tegens de pottebackeren oven gelegen, daer
in voor tijden het kindt van geneuchte in gewoent heeft moege begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten mette leedige wooninge ofte
tooren hijr boven verhaelt.

263. Idem [11 Februarij 1653], fol.77.
Dr. Henricus Volterus verdreven predicant uuitte Palts, is begunstiget uuitte Ecclesiastique
Camer van den E. Backer loco Tengnegel met een pondt groot eens.
264. Den 12de Febr(uarij) 1653, fol.77.
Opte requeste van Evert Lambertsen Twent, remonstrerende, hoe hij uijt het huijs van Melijs
Potgieter een gereeliseerde rente was hebbende van twee en een halve goltgulden iaerlix in
gevolg van de versegelinge de dato den 28 October 1640 voor Schepenen gepasseert, welck
huijs onlanx bij de Gerichte sijnde vercoft sonder dat hij daer van ijets is comen gewaer
geworden, van over de gemelte versegelinge, onder andere schuldich niet en is geregistreert,
met versoeck dat in gevolg van het statuit 1604 den 21 Februarij, hij suppliant, als
spreeckende binnen iaer en dach niet daerom mochte wesen gepraejudicieert, maer in sijn
geheel geconserveert.
Was geapost: Suppliant wordt geconsenteert, in gevolg van het Stadtrecht, hier bij vertoont,
het hier in gementioneerde huijs, te mogen gelijck den eijgenaer selff soude connen doen, met
ontrichtinge der gedaene oncosten redimeren.
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265. Idem [12 Februarij 1653], fol.77vo.
Opte requeste van Sander Janssen in den dienst van de Ecclesiastique caemer, als timmerman
de tijt van 40 iaeren hebben versleten en nu tot hoge ouderdom sijn geraeckt.
Was geapost: Wordt begunstiget met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Burgemeester Backer loco Tegnegel.

266. Idem [12 Februarij 1653], fol.78.
Opte requeste van Geertien Cours weduwe van Hermen Courtssen metselaer, oudt 77 iaeren.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
Burgemeester Backer loco Tegnegel.

267. Idem [12 Februarij 1653], fol.78.
Op het request van Arent Henrix waernemende des sondaechs savonts het geblaes in het
boven orgel en daer over versoeckende een iaerlix tractament.
Was geapost: Wordt begunstigt met vijfthijn goltgulden uijt het aenstaende overschot van de
heer Burgemeester Wijntges.

268. Den 15 Febr(uarij) 1653, fol.78.
Opte requeste van Peter Carreman versoeckende huijshuijr.
Was geapost: Wordt begunstigt met twaelff caroli gulden eens uijtte caemer van de heeren
Hoolboom en Rijnvis.

269. Den 17 Febr(uarij) 1653, fol.78vo.
Hebben Schepen en Raedt Dno. Jacobo Plancio uijt consideratien begunstigt eens met hondert
goltgulden, uijt het overschot van wijlen de heer Brouwerius sijn Ecclesiastique Caemer.

270. Idem [17 Februarij 1653], fol.78vo.
Opte requeste van Jan Toenijs metselaer, Palm Sijmontssen en Henrick Rutgerts Roust,
versoeckende het Gasthuijs.
Was geapost: Wordt hij Jan Toenijs begunstigt met thijn goltgulden, Palm Sijmonssen met
vijfthijn en Henrick Rutgerts Roust mede met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer
van de heer Burgemeester Backer loco Tegnegel, en voorts tegen toecomende jaer met het een
off t’ ander Gasthuijs.

271. Idem [17 Februarij 1653], fol.79.
Opte equeste van de nabuiren van Roeloff Pietersen bij de Boven kercke, remonstrerende
sijne cranckte en extreme armoede, versoeckende het Gasthuijs off een iaerlix subsidium.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Burgemeester Backer loco Tegnegel.

272. Idem [17 Februarij 1653], fol.79.
Opte requeste van Wijcher Boom, oudt en gebreckelijck sijnde.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
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Burgemeester Backer loco Tegnegel.

273. Idem [17 Februarij 1653], fol.79.
Opte requeste van Jan Berents linnewever, impoten, arm en voorsien met kinderen.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique caemer van de heer
Backer loco Tegnegel.
274. Den 19de Febr(uarij) 1653, fol.79vo.
Opte requeste van Barbara Jans weduwe van zaeliger Jan Willemsen piloot soo verongeluckt
is, versoeckende een iaerlix tractament.
Was geapost: Wordt bij provisie begunstigt met ses en twintig caroli gulden, welcke door die
nu wordende cameners aen handen der Armen Bedienders sullen worden gestelt om boven het
ordinaris daer van weeckelijx aen suppliante wordt ontrichtet thijn stuijvers.
275. Den 21ste Febr(uarij) 1653, fol.79vo.
Opte requeste van Dirck Janssen, versoeckende het vacerende broeckherderschap van t’
Cellebroeders Quartier.
Was geapost: Suppliant wordt bij Schepen en Raedt begunstigt met het Broeckherderschap
van t’ Cellebroeders Espel op de proffijten daertoe staende mits dat hij sich daer in
getrouwelijck en neerstlijck comportere.
276. Den 24ste Febr(uarij) 1653, fol.80.
Opte requeste van Goossen Andriesen versoeckende, dat uijt oorsaeck van sijn hogen
ouderdom en impotentie, Lambert Jurriens en Hermen Peters mochten werden geauthoriseert
om voor hem met sijn huijsvrouwen vrienden te scheijden en te deelen.
Was geapost: Vermits de swackheijt van Goossen Andriesen hebben haer Achtbaren
geauthoriseert en authoriseren in cracht van dese apostille de eersaeme Lambert Jurriens en
Hermen Peters, om met gemelten Goossen Andries huijsvrou haer erffgenamen de scheijdinge
en deelinge bij te wonen en te vertreden.
277. Den 26ste Febr(uarij) 1653, fol.80.
Opte requeste van de mombaeren van zaeliger Arent Janssen Bode sijne naergelaten
onmondige kinderen, versoeckende, als mede erffgenamen van zaeliger kerckmeester
Spierings huijsvrou, nevents de andere te mogen treden totte vercopinge van de mobile en
immobile om daer de lasten des erffhuijs aff te doen, en de overschietende penningen tot
proffijt der onmondige te beleggen mede dat de erffgenamen van de kerckmeester Spiering
selver, door dien hij in de goederen bij testamente is belijfftuchtigt geweest, het mans vordeel
mochte worden ontsegt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat de momberen nevents de andere
erffgenamen tottet vercopen der goederen hier in gemelt te mogen treden, en aengaende de
twede petitie, dat Toenijs Helmichs als erffgenaem van sijn overleden schoonvader het mans
voordeel sal hebben te genieten.
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278. Idem [26 Februarij 1653], fol.80vo.
Opte requeste van Jan Jacobs van der Lennix en Grietgen Jans, tegenwoordig van het
schoonmaecken van het Raedthuijs en Corenmarckt genietende 1 (gulden) 16 (stuijvers) 0 en
van de Armen 12 stuijvers van welcke sij met haer 8 kinderen haer niet connen generen, met
versoeck dat sij tegen het schoonmaecken der respective kercken mochten verbeteringe van
tractament genieen, als wanneer sij bereijt waeren den Armen Caemer te verlaten.
Was geapost: Supplianten worden bij Schepenen en Raedt begunstigt met twee goltgulden
des weecks, en sulx tot revocatie, mits dat sij de Boven, Buijten, Broeder en Fransche kercke,
van buijten van alle onreijnicheijt sullen schoonmaecken ende houden, waer in bij aldien sij
naelatich worden gevonden, willen haer Achtbaren haer terstont dese gonst weder benemen en
intrecken.

279. Den 3 Martij 1653, fol.81.
Opt’request van Hans Petersen versoeckende alsoo hij van Godt de Heere versocht is
geworden met een swaer accident, alsoo dat hij niet gaen off staen en kan, hebbende ses
kijnderen dat weeckelick niet een dree ofte 4 gulden uuijt de geestlickheijt mochte genieten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen den suppliant, mit thijen caroli gulden
eens, om uuijt de Geestlicke Caemer van de Ed. Caemer Heijmen Hermsen Backer
t’ ontfangen.

280. Idem [3 Martij 1653], fol.81vo.
Opte requeste van Marten Andriessen, versoeckende, alsoo hij mit de steen deerlicken is
gequelt ende vernoemen heeft dat seecker Meiser in den Bosch daervoor goeden raedt weet,
dat hij mit een reijse penninck mochte worden versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit twee Rixdaelers eens om
uuijt de Caemer van de Ed. Burgemeester H. Vooren ende D.H. Vreese t’ontfangen

281. Idem [3 Martij 1653], fol.81vo.
Opt’ mundelick voorstell vande Everhardt Ram Dr. ende Gerrit Dirricksen, als boeckholder
ende Armebediener bijnen der Stadt Campen, versoeckende alsoo sij nu aen den armen
Caemer hebben, over de hondert kijnderen, soo messies als ionges die sij door de veelheijt
derselver nijet connen kennen ende voor plattloopen ende voor andere luijden deuren, soo wel
als van den armen Caemer genieten, ende om sulcx voor te coemen, datse mit een seecker
teecken, aen haere clederen, waerbij men d’ selve kennen conde, mochten draegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren, dat aen haere clederen een seecker
teecken mach worden gemaeckt, daerbij men haer can kennen; Ende sullen oock voortaen int
graeuw laecken gecleet worden.

282. Idem [3 Martij 1653], fol.82.
Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck vande Ed. Burgemeester Evert Rijnvisch door
de Ed. Rutger van Breda Secretaris gedaen dat tot reddinge van sijn geestlicke caemers
ijmandt vermits sijn lieves swackheijt mochte worden gestelt geauthorisiert ende
authorisieren, cracht deses Rutger van Breda voorschreven, om d’ selvige caemer van de Ed.
Burgemeester Evert Rijnvisch te redden ende toe suijveren.
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283. Den 8ste Martij Anno 1653, fol.82.
Hebben Schepenen ende Raedt in regardt van seecker huijsken staende ende wesende
getimmert op de weehre van Dr. Carpentir, de kinderen van Jan de Koen toebehoirende; Soe
daervan daen sal gebroecken worden, de voorschreven kinderen van Jan de Koen eens
begunstiget met thijn goltgulden, soe uuitte Ecclesiastique Camer van den E. Backer loco
Tengnegel sullen betaelt worden.

284. Idem [8 Martij 1653], fol.82.
Voirts hebben haer Achtbaren geresolveert ende goetgevonde, dat het leveren van boecken
ende pampier ande wettlijcke ende geestlijcke camers het eene halff jaer bij de weduwe van
Peter Henricks van Wijringen ende haer beijde voorsoonen, sal gedaen worden, ende het
andere halff jaer bij Roloff Dircksen Worst t’ welcke soe bij beurten van halff jaer tot halff
jaer onder de selve sal ommegaen waervan het eerste halff jaer van de leverantie
voorschreven bij de voorschreven weduwe ende hare voorschreven beijde voorschreven
soonen sal gedaen worden.

285. Den 14 Meert 1653, fol.82vo.
Opte requeste van Francke Goerts als momber over Helena ende Catharina Hoberickx
versoeckende alsoo deselve kijnderen onder anderen int’ gemeen hebben liggen tot Dalffsen,
een seecker erffien groot omtrent 10 á 11 mudde geseijts, met eenige dependente, welck
perceelen pleechts vaeder ende Dg. Broeckhuijsen, als nu getrouwt sijnde aen Helena
Oberinckx, nijet dienstich en sijn, consent om d’ selve te moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen nede Raedt, hebben geauthoriseert ende geconsenteert,
authorisieren ende consentieren, de Ed. Francke Goerts ende Albart Brouwerius, om dese
hijerinne verhaelde parceels van landerien, ten meesten proffijt van haer pleechkijnderen te
moegen vercoopen ende penningen daer van procederende tot proffite van haere pleechtkijndt
te beleggen.

286. Idem [14 Meert 1653], fol.82vo.
Wegent dediceren ende offereren van seeckere theses de quantitate hebben Schepenen ende
Raedt Aegidio Valckenier uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Backer loco Tengnegel
begunstiget met vijff en twintich goltgulden.
Voirts hebben Schepenen ende Raedt goetgevonden, dat de heer Backer den voorschreven
Valckenier met eenich lintwaet van hemden ende beffen versien sal.
287. Den 19de Martij Anno 1653, fol.83.
Opte requeste van Aeltien Gerritsen weduwe van zaeliger Dirck Stevensen, versoeckende in
haren soberen staet een jaerlijcks subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant uuit goede consideratien met
twintich goltgulden eens, soe haer uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Backer loco
Tengnegel sullen betaelt worden.
288. Den 22ste Martij Anno 1653, fol83.
Opte requeste van Jan Stevensen van Northoren, (staelmeester), remonstrerende hoe dat Godt
de Heere hem suppliant met een sware sieckte heeft besoecht, ende daer hij soude moeten
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comen te sterven, versoeckende dat een Achtbaere Magistraet desselver ousten soone Steven
Jansen met den diens als staelmeester deser Stadt gelieffden te begunstigen.
Was geapost: Daer Godt de heere supplian tuuit desen leven soude moegen comen te nemen,
soe gedencken Schepenen ende Raedt suppliant olsten soone Steven Jansen tot het
staelmeesterschap deser Stadt voor ijmant anders te houden voor gerecommandeert.

289. Idem [22 Marij 1653], fol.83vo.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Andries Jansen, in sijn leven Roededrager deser
Stadt, versoeckende te moegen begunstiget worden met het jaer tractement waerinne haer
zaeliger eheman overleeden is.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante om goede consideratien, doch
sonde consequentien met het jaer tractement waerinne haer zaeliger eheman gestorven is.
290. Den 24ste Martij Anno 1653, fol.83vo.
Opte requeste van Dubbelt Twente ende Reiner Egbertsen, als momberen der onmundige
kinderen van wijlen Heijmen Diricksen bij Jannichien Lubbertsen zaeliger geprocreert, als
oock Gerrit Egbertsen bij gedachte Jannichien Lubbertsen in echte verweckt, versoeckende
geauthoriseert te moegen worden om der kinderen ouders huijs op de Bleecke buiten de
Veene poorte gelegen te moegen vercoopen alsoe de wordt t’ selve is vereijschende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de voorschreven momberen om het huijs
ende arve ten meesten profijt ende vordeel van den voorschreven kinderen te moegen
alteneren ende vercoopen ende de penningen daer van procedeerende oock ten meesten profjt
van obgemelte kinderen te emploieren ende aen te leggen.

291. Idem [24 Martij 1653], fol.84.
Opte requeste van Idtien Isses weduwe van zaeliger Willem Bruintsen timmerman,
versoeckende haeren soberen staet met vijff kinderens des weecks een mildaedige stuiver.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstgen suppliante met vijfthijn goltgulden eens,
soe uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Backer loco Tengnegel sullen betaelt worden.
292. Den 27ste Martij Anno 1653, fol.84.
Op de requeste van Jan de Coup, remonstrerende hoe dat sijn soone oock Jan de Coup
genaempt onder andere kinderen naegelaten heeft, een soontien genaempt Daniel de Coup, bij
wijlen Dr. Pipardi in sijn levent’ France predicant alhijr, sijn dochter in echtschap geprocreert
sittende alhijr in de Latijnsche Schole in tertstin classe, soe groote hoope is gevende, om een
geleerdt man te worden, versoeckende dewijle de ouderen daer van, sonder middelen nae te
laten, verstorven sijn een jaerlijckx penninckien tot sijne studia.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliants soons soone hijrinne verhaelt
tot sijne studia, soe lange de selve alhijr ter Scholen wordt gaen met vijftich caroli gulden des
jaers in twee termijnen als Michaelis ende Paesschen uuit deser Stadts Ecclesiastique
goederen te ontfangen, waer van het eerste halff jaer toecomende Michaeli sal verschenen
wesen.
293. Den 8ste April 1653, fol.85.
Opte requeste van Susanna Lamberts weduwe van zaeliger Willem Thiel, remonstrerende dat
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bij haer overleden eheman vercoft sijnde seecker stucks landts in t’ Sticht van Munster
gelegen, daer van tegenwoordig opdracht biedende vereijscht, met versoeck dat Schepen en
Raedt tot dien fine Willem Middeldorp en Mathijs Peters tot mombaeren over haere
onmondige kinderen te authoriseren.
Was geapost: Dese hier voorgestelde personen worden bij haer Achtbaeren niet alleen totte
momberschap, maer oock in die qualiteijt tot die te doene cesie en overdracht geauthoriseert.

294. Den 16 April 1653, fol.85.
Opte rqueste van Lijsebet Sasse versoeckende alsoo sije suppliantinne van hijer compt te
verstrecken, datse uut een penninck tot huijshuijre ende reijse gelt mochte werden
begunstighet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne mit ses caroli gulden, om
uuijt de geestlicke Caemer van de Ed. Caemeneler Heijmen Hermens Backer t’ ontfangen.
295. Den 18de April 1653, fol.85vo.
Opte requeste van de Burgemeester Louwe Janssen ende Jsebrandt Roeloffsen Cuiper,
versoeckende alsoo haer compt van huijshuijre ende dootschulden van zaeliger Lucas
Goesensen linnewever d’ somme van 57 caroli gulden, ende alsoo huijshuijre ende dootschult
praeferentie genieten, dat sij sodaenighe penningen als van den vercoft boedel onder Jurrien
Petersen berustende, sijn geprocedeert, moegen ontfangen, alsoo het all is veriaert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, accorderen, dat suppliant wegen haer schult hijer
boven verhaelt, soe veele penninghen van Jurrien Petersen sullen moegen lichten, van de
vercofte goederen, hijerinne gementioneert, geprocedeert weesen, als suppliant sijn
competierende, blijvende Burgemeester Louwe Janssen in gevolch sijner praesentatie burge
daer voor, wegen alsoodaene actien ende praetensien, als bij ijmandt op de voorschreven
penninghen souden moegen gepraetendeert worden.
296. Den 14de Maij Anno 1653, fol.85vo.
Schepenen ende Raedt gevisiteert hebbende seecker acte van uuitcoop tusschen Albert Jansen
ende Joan Gerritsen backer als momberen over Jan Jansen onmundige naergelatene soon van
zaeliger Joan Berentsen gortemaecker in de Heijlensteege ten overstaen ende met goetvinden
van haer pleechkindes oom, neeff en moie mette weduwe van zaeliger Jan Berentsen ofte des
pleechkindes stieffmoder den 4 Maij lestleeden ingegaen en dat ten overstaen van hare dach
holder Jan Panhuijs ende hare kindes momberen de E: Albert van der Cuerbeecke ende
Lambert Joriaensen waer bij veraccordeert is, dat de weduwe van Jan Berentsen des boedels
schult ende onschult, sal aen haer nemen ende betaelen, ende dienvolgents den boedel met
huijs en hoff, tot hare schade ende bate, aen haer beholden, end esijn des boedels schulden bij
overslach bevonden te bedragen, ongeveer tusschen de ses ende soeven hondert caroli gulden,
mets dat de voorschreven weduwe t’ onmundige kindt Jan Jansen een iaer lanck cost sal
geven, met huijsfestinge tot haren huijse met benaijen, bewassen, en bestiven, daer tegens
genitende een jaer interesse van seecker hondert caroli gulden, soe t’ onmundige kindt, uuit
den boedel competeert ende soe en aenstaende Maij 1654 sal verschenen wesen, ende soe het
gebeuren moechte dat de weduwe, als dan deselve hondert caroli gulden capitael niet aff en
doet, sal sij deselve, tot d’ opsaege toe iaelickx met vijffe dergelijcke gulden verrenthen, de
cleeren tot des vaders lieve gehoorende, sij bij het soontien genoten ende geprofiteert; Alsoe
nu wegen dese voorschreven uuitcoop bij de respective partheijn van een Achtbaere
Magistraet versoecht is bij requeste approbatie, als ist, dat een Achtbaere Magistraet nae
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behoirlijcke gedane examinatie van de acte van uuitcoop deselve hebben geapprobeert ende
geratificeert.

297. Idem [14 Maij 1653], fol.86vo.
Opte requeste van Hendrick Janssen ende Annigien Hendrix versoeckende, alsoo sij in
armoede sijn vervallen ende mit de sieckte van de roode loop, van Godt de Heere sijn
versocht, ende mit haer dree cleijne kijnderen nijet connen onderholden ende tot betaelinge
van haer huijshuijre nijet hebben te betaelen, daer haer een penninck daertoe moege worden
vereert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, der Stadt Campen, begunstigen supplianten mit twaelff
caroli guldens eens, om uuijt de Caemer van de E: Caemener de Ed. Heijmen Hermsen
Backer t’ ontfangen. Actum et supra.

298. Den 4 Junij Anno 1653, fol.86vo.
Opte requeste van de nagelaten weduwe van den overleedenen predicant van Ens,
versoeckende in hare overgecomene sieckte ende ongelegentheit eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn caroli gulden eens,
soe suppliante uuitte Ecclesiastique caemer van den E: Backer loco Tengnegel sal hebben te
ontfangen.

299. Idem [4 Junij 1653], fol.87.
Opte requeste van Gerritien Gerritsen, weduwe van Jan Wichers kaechschipper, versoeckende
in regardt van haer stom ende doef kindt tot onderholt vant’ selve gesubsideert te moegen
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante in regardt van haer onnosele
voorschreven kindt met veertich caroli gulden eens uuitte Ecclesiastique Camer in tempore in
vijer termijnen, ijder met thijn caroli gulden te ontfangen waervan het eerste termijn als
toecomende St. Joannis sal verschenen wesen, het tweede op Michaelis, het derde op Kersetijt
ende het vijerde op Paesschen toecomende.
300. Den 23ste Junij Anno 1653, fol.87vo.
Hebben Schepenen ende Raedt geresolveert, dat de Ecclesiastique Camener, de E: Backer
loco Tengnegel wegen t’ maecken van een glaes int’ Weeshuijs tot Hasselt, aen Mr. Wijcgard
van Russel glaeseschriver betaelen sal vijer en twintich caroli gulden.

301. Den 25 Junij Anno 1653, fol.87vo.
Opte requeste van Aert Dircksen karreman; versoeckende dewijle hem suppliant verleeden
voorjaer affgeslaen is, sijne koenen int Broeck te slaen, ende daer en tegens 20 goltgulden sijn
geaccordeert, waer hij suppliant deselve 20 goltgulden sal hebben te ontfangen.
Was geapost: De Cameners Hoolboem ende Rijnvisch worden geordonneert dese hijrinne
verhaelde twintich goltgulden, aen suppliant te betaelen.

302. Idem [25 Junij 1653], fol.87vo.
Opt’ gedane versoeck van de Berdenius tot Deventer sijn E: in sijn niuw getimmert huijs
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daerinne vereert wegen de Stadt van Campen met een glaes soe betaelt sal worden uuitte
Camer van de E: Voirne ende Vreese.
303. Den 26ste Junij 1653, fol.88.
Opte requeste van de eersaeme Steven Everts Gesworen Meente man en oudste bevelhebber
deser Stadt, versoeckende met het vacerende tolampt deser Stadt te mogen werden beginstigt.
Was geapost: Wordt begunstigt met deser Stadts Tolampt, op de proffijten daer toe staende,
mits dat den overledenen tollenaers sone, hem tot in October toecomende sal hebben te
assisteren om van de gelegentheijt der tols hem te informeren, sullende de proffijten van den
gemelten toll tot dien tijt bij haer beijden ijder halff en halff genoten worden: En sal daer op
den suppliant de Gesworen Gemeente hebben te verlaten.

304. Den 30 Junij Anno 1653, fol.88vo.
Op de requeste van den E: Henrick van Lindt deser Stadts ordinaris Doctor medicinae,
versoeckende vergoedinge van alsodanige kosten ter somme van twee en vijftich caroli
gulden als sijn E: int’ herwaerts comen van Amsterdam gedaen heeft.
Was geapost: De heeren Witten en Vreesen worden geordonneert dese voorschreven twee en
vijftich caroli gulden aen den heer suppliant te voldoen ende te betaelen ende deselve op haer
averschot in reeckeninge te brengen.

305. Idem [30 Junij 1653], fol.88vo.
Op de requeste van Jan Jansen geweesene uurwerck stellende vant’ uurwerck in de Boven
kercke, versoeckende in sijn groote armode met een penninckien extra ordianis begunstiget te
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant eens extra ordinaris met thijn
goltgulden. Soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Backer loco Tengnegel sal
hebben te ontfangen.

306. Idem [30 Junij 1653], fol.89.
Opte requeste van Dirck Lambertsen ende Henrick Jansen van der Linde, remonstrerende, hoe
dat haer Achtbaren haer welgestelt hebben tot Curatoren ende inmaenders van schulden vant’
erffhuijs van zaeliger Albert van Bolten soe hijr als elders op diverse plaetse sijn uuitstaende
dat sij supplianten van de erffhuijs van zaeliger Albert van Bolten qualijck beiegent worden,
versoeckende nae uuitdraecht van de saecken een recompens ende salaris off indient een
Achtbaren Magistraet alsoe met te behoiren goetvindt supplianten daer van te ontslaen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat supplianten in de inmaninge van de
voorschreven schulden sullen hebben te continueren, ende deselve soe haesr doenlijcken, sijn
te innen ende in te voerderen, t’ welcke gedaen wesende, sullen supplianten in regardt van
hare moeijte een eerlijck recompens hebben te geniten.

307. Idem [30 Junij 1653], fol.89vo.
Opde requeste van Willem Coster student in de heijlege Theologie tot Uttrecht, versoeckende
tot sijne studia een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant tot voltreckinge van sijne studia
met veertich caroli gulden eens, waer van de helfte uuitte Camer van de E: Hoolboem ende

Pagina 64 van 208

Rijnvisch ende de wederhelfte uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Backer loco Tengnegel
sal betaelt worden.

308. Idem [30 Junij 1653], fol.89vo.
Opte requeste van Susanna Barre, versoeckende, in regardt van de debvoiren om de ionge
dochters in de fransche taele te oeffenen bij haer tot hier toe aengewent, en nog blijvende
aenwenden met een iaerlix tractament te werden begunstigt.
Was geapost: Suppliante wordt bij Schepenen ende Raedt gracieuselijck begunstiget met
vijff en twintich caroli gulden eens, t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer
Burgemeester Backer loco Tegnegel.

309. Idem [30 Junij 1653], fol.90.
Opte requeste van Gerrijt Janssen Gerichs Dienaer, als inmaener van de verpondinge van
Dronten cum annexis, remonstrerende hoe dat voor desen, ten tijden van Albert Bolte, alle
vreemde imijckers uijtgenomen die vant’ Oldebroeck allwaer d’ onse diergelijcke vrijheijt sijn
genieten, van ijder ime betaelt hebben eene stuijver, tot welck sij haer tegenwoordich
onbillich sijn tonende, met versoeck dat haer Achtbare hem hier omtrent belieffden te
ordoneren, volgents haer Ed: goetvinden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat alle vreemde personen aen den suppliant
van haer imen sullen hebben te betaelen, gelijck voor desen aen Albert Bolte is geschiet,
blijvende die van het Oldebroeck als voorheen hier van bevrijdt.
310. Den 2de Julij Anno 1653, fol.90.
Opte requeste van Aeltien Gerritsen weduwe van zaeliger Henrick Vesterinck in sijn leven
clock ende geschuttgiter alhijr remostrerende dat terwijlen het haer suppliante gelegentheit
niet is geweest de gieterie langer aen de handt te houden, ende nu deselve cum annexis ten
overstaen van goede mannen ende dachholderen als te weeten Dirck Sweertsen ende Henrick
Jansen Linde vercoofte heeft aen Antonii Willekes uuitten Haech versoeckende van een
Achtbare Magistraet in regardt van hare onmundge kinderen approbatie ende ratificatie van de
voorschreven coop van de voorschreven giterie cum annexis.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen hebbende, dat suppliante ten overstaen van
goede mannen ende dachholderen hare gieterie cum annexis vercooft heeft, ende worden bij
suppliante wegen hare onmundige kinderen versoecht approbatie ende ratificatie van de
vercoofte giterie voorschreven nae gehoudene deliberatie hijr over hebben haer Achtbaren
dese voorschreven vercoopinge geapprobeert ende geratificeert, doende sulckx vermits desen.

311. Idem [2 Julij 1653], fol.91.
Opte requeste van de heeren Advocaten overgegeven, met remonstrantie, dat verscheijden
personen buijten haer beroep en oock kennisse, haer bemoeijden, met het schrijven van
publicatien, requesten, interrogatorien, deducten ende allerleij instrumenten, tot merckelijcke
praejudicie van haer personen, versoeckende dat haer Achtbaren met haer authoriteijt sulx
gunstelijck belieffden te remedieeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat van nu voortaen geene requesten int
errogatorien, deductien en diergelijcke acten den Gerichte wordende geexhibeert, sullen
worden aengenomen als die bij de geadmitteerde Advocaten sijn geschreven en
onderteeckent, met uijtdruckinge van den dach, wanneer dieselve sijn overgelevert.
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312. Idem [2 Julij 1653], fol.91vo.
Opte requeste van Clamar van Dorsten, versoecken, dat de goederen van Abraham Cornelijs
voor iaer en dach van hier vertrocken mochten werden vercoft, ende penningen daervan
wegen huijshuijr hem geadjudiceert.
Was geapost: Wordt verstaen dat de goederen van Jurrien Peters sullen werden vercoft en de
penningen in het Gerechte gedeponeert, om als dan hier op naerder te worden gedisponeert.

313. Idem [2 Julij 1653], fol.91vo.
Opte requeste van Mr. Barent Arents Koer versoeckende een jaerlix tractament.
Was geapost: Wordt begunstigt met vijff en twintich goltgulden eens uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Backer loco Tegnegel, t’ ontfangen in twee termijnen, nu
op Johannis en aencompstige Michaelis.
314. Den 5de Julij 1653, fol.92.
Opte requeste overgegeven bij Louwe Peters wegen sijn swager Claes Hermsen Veneman
voor 3 iaeren gehuijrt hebbende het erve daer Vribbelt Jansen eerst, en Arent Dirx naderhant
door quade betaelinge sonder het kuervoelen te hebben voldaen, t’ welck suppliant
sustineerde, niet sijn swager, maer sij schuldich te wesen met versoeck van de maeninge
derselver te werden ontslagen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat den suppliant sijn swager sal wegen het
kuer voelen betaelen thijn gulden.
315. Den 10de Augusti Anno 1653, fol.92.
Opte requeste van Jan Coopsen, Hermen Hermsen Haackman ende Jan Hermsen als vader,
bestevader en momber vant’ onmondige kindt Coop Jansen remonstrerende woe dat sij luiden
van het voorschreven kints goet te samen hebbne een penninck van omtrent acht hondert
caroli gulden die sij wel geneigen solden sijn, voor het kindt op dese Landtschap van
Overissel te beleggen, op lijffrenthe van t’ selve kindt, versoeckende hijr toe consent.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen dat dese hijrinne verhaelde acht hondert
caroli gulden op lijffrenthe van Coop Jansen op de Landtschap van Overissel sullen moegen
belecht worden.

316. Idem [10 Augusti 1653], fol.92vo.
Opte requeste van Jan Jacobsen van Graffhorst, vesoeckende, alsoo hij bijde leste
verpachtinge voor sijn swaeger Rutger Petersen op den Camp den Stuirhoop heeft gemijnt, tot
een hoogen prijs, dat hij d’ helffte aen Rutger Petersen Velthuijs mochte overdoen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren suppliant om de helffte vant’ erve aen
Rutger Petersen Velthuijs te moegen overdoen, mits dat hij voor de helffte stelle, twee
sufficante burgen.
317. Den 18de Augusti Anno 1653, fol.93.
Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van Antoni Goertsen steenhouwer denselver
voor deser Stadts steenhouwer aengenomen, ende dat op een tractement van vijftich
goltgulden des jaers, in twee termijnen als Paesschen ende Michaelis uut deser Stadts Camer
te ontfangen, waervan het eerste termijn toecomende Paesschen Anno 1654 sal verschenen
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wesen.
318. Den 30ste Augusti 1653, fol.93.
Opte requeste van Sijmon Janssen constapel.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens, t’ ontfangen uijtte Caemer van de
heer Vooren en Vrese.

319. Idem [30 Augusti 1653], fol.93.
Opte requeste van Geertien Jacobs dochter van zaeliger Jacob Stoeve in sware armoede
vervallen.
Was geapost: Wordt begunstiget met thijn caroli gulden eens, t’ ontfangen uijt het overschot
van des heer Burgemeester Gansnebs Ecclesiastique Caemers overschot.

320. Idem [30 Augusti 1653], fol.93vo.
Opte requeste van Arent Capper veerschipper van nu aff het veer was verboden, met versoeck
dat sodaene resolutie mochte werden gemitigeert, en hem toegelaten dit iaer in
t’ veer te continueeren.
Was geapost: Suppliant wordt gunstig bij Schepen en Raedt toegestaen, dat hij dese buerten
sal mogen uijtvaeren, wordende daer naer des selffs schip de facto uijt het veer uijtgelecht.

321. Idem [30 Augusti 1653], fol.93vo.
Opte requeste van Jtien Jsses weduwe van Willem Bruintsen timmerman, overgebleeven met
vijff cleijne kinderen.
Was geapost: Wordt begunstiget met thijn goltgulden uijt het oeverschot van de heer
Burgemeester Gansenebs Ecclesiastique Caemer.

322. Idem [30 Augusti 1653], fol.93vo.
Opte requeste van Dirckien Venators, dochter van Theodorus Venators.
Was geapost: Wordt begunstiget met thijn caroli gulden uijt het overschot van de heer
Gansnebs Ecclesiastique Caemer.
323. Den 8ste Sep(tember) Anno 1653, fol.94.
Opte requeste van Dirck Hermsen Vrijdach, versoeckende metten vacanten dienst van Jacob
Rouckes begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant metten vacerende dienst van
zaeliger Jacob Rouckes, welcken dienst suppliant in alle diligentie, neersticheit ende
getrouwicheit sal hebben waer te nemen, ende sal sijn dienst ende tractement toecomende
Martini aengaen, ende sal de weduwe van obgedachte Jacob Rouckes tot Martini aenstaende
het tractement hebben te geniten, ende tot daertoe den voorschreven dienst oock hebben waer
te nemen.
324. Den 9de Septembris 1653, fol.94.
Opte requeste van de weduwe Stelleins naergelaten bij den overleden predicant van Enst, seer
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deerlijck liggende aen het water.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliante in dese haere grote
swaricheijt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester
Backer loco Tegnegel.

325. Den 9 Sep(tember) Anno 1653, fol.94vo.
Opte requeste van Henrick Henricksen Visscher, versoeckende consent dewijle hij
daegelijckx hem qualick bevindt de scheepshellinge de welcke hem duir te staen comt aen
sijne soonen cloecke ionckmans, sijnde in het scheepstimmeren soe ervaren als suppliant te
moegen overlaten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant om de scheepshellinge aen sijne
soonen te moegen overlaten om bij deselve gebruickt te worden.
326. Den 24ste Sept(embris) 1653, fol.94vo.
Opte requeste van Peter Henrix van Wieringens beijde voorsoonen Henrick en Jan van
Wieringen, versoeckende acte van non praejudicie, van haer stieffmoeder te mogen erlangen
en voorts totte deelinge te treden.
Was geapos: Schepenen ende Raedt verstaen dat parthijen totte deijlinge sullen hebben te
treden, verblijvende een ijder nochtans ongepraejudicieert in alle haer actien, soo sij tegen
malcanderen sullen vermeijnen te hebben.

327. Idem [24 Septembris 1653], fol.95.
Opte requeste van Jennigien Pieters weduwe van Henrick Dirxen kistemaecker, versoeckende
van haer Achtbaren een gunstige subsidie, om haer 2de soon, tot noch toe in de latijnsche
gehouden, voorts in studijs te mogen opbrengen.
Was geapost: Schepenen ende readt begunstigen de suppliante tot vorderinge van haere
soons studia, voor de tijt van drie jaeren, iaerlix met vijfftich caroli gulden, t’ ontfangen in 2
termijnen, waervan het eerste op Paesschen in den jaere 1654 sal verschijnen.
328. Den 16de Octob(ris) Anno 1653, fol.95vo.
Op te requeste van Evert Henricksen met sijn consoorten Dirck Tijbbe, Berent Henricksen
ende Jacob Jansen, versoeckende in regardt van hare groote onvermoegentheit remissie van
148 gulden soe supplianten in de Camer van de E: Cuerbeecke ende Hooolboem van de
visscherie vant’ Duijngatt, noch schuldich sijn.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren supplianten de gerechte helfte van de
voorschreven pachtpenningen, soe wann(e)r de wederhelfte sal voldaen wesen.

329. Idem [16 Octobris 1653], fol.95vo.
Opte requeste van de creditoren van Henrick Hulsman ende Anneken Ridders gewesene
eheluijden, versoeckende dat uuitte creditoren Jan Wijchersen ende Lambert Jansen moegen
geauthoriseert worden om de naegelaten goederen van obgedachte int’ leven eheluijden te
moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Jan Wijchersen ende Lambert Jansen om
de goederen hijrvoiren verhaelt, durch den vendumeester Jurrien Petersen, ten meesten prijse
te moegen vercoopen, ende den penningen, soe daer van werden comen te procederen, in den
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Gerichte te deponeren.
330. Den 18de Octobris Anno 1653, fol.96.
Opte requeste van Willem Grombout turffdraeger versoeckende in sijn groote ongelegenteit
van dat sijn dochter haer been gebroecken heeft ende dat suppliant aen de roode loop 19
weecken gelegen heeft, met een penninckien geassisteert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant in dese sijne ongelegentheit met
twintich caroli gulden eens, soe voor de helfte uuitte Stadts Camer ende de wederhelfte uuitte
Ecclesiastique camer van den E: Backer loco Tengnegel sullen betaelt.

331. Idem [18 Octobris 1653], fol.96vo.
Wegent’ dediceren ende offereren aen Raedt en Meente van seecker predicatie op laestleden
koeravont bije Costerius wesende gedaen hebben Schepenen ende Raedt Dr. Costerius
begunstiget met hondert caroli gulden soe voor de helfte uuit deser Stadts Camer ende de
wederhelfte uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Backer loco Tengnegel sullen betaelt
worden.
332. Den 22ste Octob(ris) Anno 1653, fol.96vo.
Opte requeste van Jan Jansen, geweesen uurwercksteller van t’uurwerck in de Boven toorne,
versoeckende in sijn hoegen olderdoem ende onvermoegen staet eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens, soe
suppliant met thijn goltgulden eens , soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van den E:
Backer loco Tengnegel sal hebben te ontfangen.
333. Den 27ste Octob(ris) 1653, fol.97.
Opte requeste van Jennetien Gerrijts huijsvrou van Henrick Pouwelsen, versoeckende
permissie en authorisatie, om over de buijten doden, en den Armen te mogen ter begraeffenis
te mogen bidden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren de suppliante uijt speciale gunst, van te
mogen bidden over de doden, soo buijten de Stadt sijn comen te versterven, sonder van den
Armen haer mede te mogen becroenen.

334. Idem [27 Octobris 1653], fol.97.
Opte requeste van Rutger Jansen Velthoen, versoeckende vermits het affsterven van de
maioer Dirck Ducsen met denselven dienst wederom begunstiget te werden.
Was geapost: Schepenen ende Readt begunstigen suppliant met het vacerende maioerschap
deser Stadt, ende dat op het tractement ende de profijten daertoe staende mets dat hij suppliant
de meente sal hebben te verlaten, ende en mach hijr op comen bij de heeren Burgemeesteren
inder tijt.
335. Den 29ste Octobris 1653, fol.97vo.
Opte requeste van Juttien Dirx dochter van Dirck Maurits hebbende ses kinderen.
Was geapost: Wordt begunstiget met twee pondt groot eens uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Backer loco Tegnegel.
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336. Idem [29 Octobris 1653], fol.97vo.
Opte requeste van het Schippers gilde, versoeckende authorisatie om de winterbuerten tot
gerieff der burgeren en cooplieden, in plaets van den derden an den anderen dach te mogen
varen, mits genietende in plaets van 15 stuijver een gulden.
Was geapost: Schepen en Raedt het versoeck van de supplianten in behoorlijcke consideratie
hebbende gelegt, consenteren en verstaen, dat nu voortaen de winters alle twee dagen of an
den anderen dach precijse, sonder den Sondach van de andere te onderscheijden een schip na
een van Amsterdam, voorsien met een schipper en twee knechten sal hebben te vaeren, als
wanneer ijder persoon voor vracht sal betaelen in plaets van vijffthijn stuijvers blijvende het
veerloon van alle goederen op den olden voet, volgents de lijste daer over bij haer Achtbaren
beraemt.

337. Idem [29 Octobris 1653], fol.98.
Voirts hebben Schepen ende Raedt Mr. Henrick van Benthem ende Verhaegen Cornelissen
geauthoriseert tot curatoren over den boedel van Dr. Statingius zaeliger ende dersselves
huijsvrou om een behoirlijcken staet ende inventaris van derselven naegelatene goederen te
maecken ende soe daer noch eenige goederen van de voorschreven zaeliger eleluijden souden
moegen voirhanden sal deselve durch den vendumeester Jurrien Petersen ten meesten prijse te
vercoopen, ende dienvolgende den staet ende inventaris van de voorschreven goederen, als
mede de penningen soe algereets van eenige goederen geprocedeert sijn ende noch souden
moegen comen te procederen in den Gerichte over te leveren.
338. Den 30ste Octob(ris) 1653, fol.98.
Opte requeste van Henrick Hulsman ende de momberen van wijlen Annichien Ridders
minderiarige kinderen, versoeckende consent om tot reddinge van den boedel haer huijs alhijr
op de Olde strate gelegen nae voriige publicatie te moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren, dat supplianten int’ bijwesen van de
respective curatoren Jan Wijchersen ende Lambert Jansen, ten overstaen van de heeren
Hoeftluijden het huijs ende arve hijr voiren verhaelt ten meesten prijse sullen moegen
vercoopen.
339. Den 1ste Novembris Anno 1653, fol.98vo.
Opte requeste van meester Windelt Henricksen Stadts stratenmaecker deser Stadt een
jaerlijckx tractement.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens, soe
suppliant uuit desen Stadts Camer in tempero sal hebben te ontfangen.

340. Idem [1 Novembris 1653], fol.98vo.
Opte requeste van Hans Berents oudt drapier.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens, uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Backer loco Tegnegel.

341. Idem [1 Novembris 1653], fol.99.
Opte requeste van Femme Gerrijts, vertonende dat sij alhier inde Buijten kercke gehadt hebbe
seecker groeve, bij het verhogen van dieselve kercke wat geraeckt in verduisteringe, welcke
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sij aen eenen Hermen Janssen wel wilde vercopen om de penningen te besteden aen vlas,
garen daer van te spinnen en linnen voor haer te reijden, met versoeck dat haer Achtbaren sulx
haeer gunstelijck wilden consenteren.
Was geapost: Wordt verstaen om consideratie dat aen Hermen Janssen seecker plaetse tot
een groeve in de Buijten kercke sal mogen werden vercoft, ende het gelt aen de suppliante
worden gevolgt.

342. Den 5 Nov(embris) 1653, fol.99.
Opte requeste van Berentien Hans weduwe van Berent Tijssen Draeck.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens uitte Ecclesiastique Caemer van de
heer Burgemeetser Backer loco Tegnegel.

343. Idem [5 Novembris 1653], fol.99.
Soo is oock de weduwe van D. Cranckemollerus begunstigt met thijn goltgulden een uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Backer loco Tegnegel.
344. Den 15de Novemb(ris) Anno 1653, fol.99vo.
Opte requeste van Claes Aertsen ende Marichien Stoffers eheluijden; versoecke in haren
soberen staet eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten met thijn goltgulden eens soe
uuitte Ecclesiastique goederen van den E: Backer sullen betaelt worden.

345. Idem [5 Novembris 1653], fol.99vo.
Opte requeste van Jan Rijcksen tot Brunnepe versoeckende in sijn soberen staet ende armode
eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens, soo
uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Backer sullen betaelt worden.

346. Idem [5 Novembris 1653], fol.99vo.
Opte requeste van de creditoren van den insolventen boedel van Bette Claesen, versoeckende
dat tot curatoren van den voorschreven boedel moegen gestelt worden Francke Sweertsen
ende Frerick Albertsen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Francke Sweertsen ende Frerick
Albertsen, tot curatoren over den insolventen boedel van Bette Claessen.
347. Den 19de Novembris (1653), fol.100.
Opte requeste van Henrick van Olst olt gardenir versoeckende in sijn hoogen olderdoem ende
groote armode eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden, eens, soe
suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Backer sal hebben te ontfangen.

348. Idem [19 Novembris 1653], fol.100.
Henrickien Dircksen is uuitte Ecclesiastique camer van de E: Backer eens begunstiget met een
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pondt groot eens.
349. Den 22ste Novemb(ris) Anno1653, fol.100.
Opte requeste van Jan Gerritsen Meijer, versoeckende met den dienst van Stadts roedendrager
te moegen versien worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met eene van de plaetsen van de
vacerende roedendragersschappen deser Stadt, ende dat op de profijten daertoe staende.

350. Idem [22 Novembris 1653], fol.100vo.
Opte requeste van Hermen Wesselsen, versoeckende met eene van de vacerende
Roedendragerschappen deser Stadt off van sijn zaeliger vader off zaeliger broder begunstiget
te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met eene vacerende
Roedendragerschappen deser Stadt ende mette proffijten daer toe staende. Als mede mette
woeninge van de Vrouwen poorte mets dat de weduwe van sijn zaeliger broder Lambert
Wesselsen met hare woeninge op de voorschreven poorte mede sal verbliven ende dat op haer
tegenwoirdige ordinarijcke woenplaetse, des dat dan oock suppliant het kindt van sijn zaelige
suster in de requeste verhaelt, sal hebben te onderhouden ende te verplegen gelijck suppliant
bij sijne requeste is presenterende.

351. Idem [22 Novembris 1653], fol.101.
Wegent’ offereren van seecker boeckxen geintituleert wesende Francisci Martini, Epistolae ad
amicos, hebben Schepenen ende Raedt desselves naegelaten weduwe uuitte Ecclesiastique
Camer van den E: Backer begunstiget met vijftich caroli gulden.
352. Den 3de Decemb(ris) Anno 1653, fol.101.
Opte requeste van Berentien Hans dochter van zaeliger Hans Witte, versoeckende in hare
groote armode een jaerlijckx penninckien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van
den E: Backer met thijn goltgulden eens.

353. Idem [3 Decembris 1653], fol.101.
Opte requeste bij Drees en Webbigien Janssen Twent overgegeven met versoeck, dat tot de
scheijdinge van wijlen Bartolt Twents naergelaten goederen, met de kinderen van Evert
Twent, tot plaetsvullinge van haer absenten broeder Lambert Twent, Dirck Sweerssen bij haer
Achtbaren mochte werden geauthoriseert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de eersaeme Dirck Sweerssen, om in die
hier in genpoemde deijlinge ende scheijdinge den absenten Lambert Twent te mogen
repraesenteren, en desselffs plaetse waernemen.

354. Idem [3 Decembris 1653], fol.101vo.
Door het overlijden van Jan Hermsen Eckelboom, gewest hebbende Curator van den boedel
bij wijlen Dr. Jacob Moock naergelaten is in desselffs plaets gesurrogeert, en Secretaris Breda
bijgevoegt Dirck Sweertsen.
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355. Den 11 Decembris Anno 1653, fol.101vo.
Opte requeste van Jan Jansen bleecker buiten de Broder poorte, versoeckende consent om
over de Issel tegens wijlen Burgemeester Sloots hoff soe suppliant aen hem heeft becomen
om daer een bleecke te maecken tot accommodatien van de burgers deser stadt ende derselven
trafique een woeninge op een werff ande voet van de dijck buiten werts, t’ eindes de muire te
moegen doen bouwen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen in dit versoeck, voor soo verre het selve
haer Achtbare is aengaende.
356. Den 13de Decemb(ris) 1653, fol.102.
Opte requeste van Henrick Janssen, Geestelijcke meijer opt’ erve Overmate, versoeckende ten
reguarde sijne verscheijdene schaden van bestiael en anderts, een gratieuse remissie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant uijt een speciael favuer, ten
insigte van sijne overgecomene ongelucken t’ geen hij in de Caemer van den overleden
Burgemeester Steenbergen de Anno 1644 noch ten achteren is, mits dat hij oock goede sorge
drage om van hem vordert hem buijten verloop te holden.

357. Den 15 Decembris Anno 1653, fol.102vo.
Opte requeste van Claes Caspersen bode, versoeckende om verscheijdene redenen sij hem
suppliant bij gebracht eenige vermeerderinge sijnes tractements.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant uuit goede consideratien met
twintich goltgulden eens soe suppliant uuit deser Stadts Camer van de E: Voirne ende Vreese
sal hebben te ontfangen.
358. Den 17de Decembris Anno 1653, fol.102vo.
Opte requeste van Goosen Hermsen ende Jan Kiersen als momberen over de onmundige
kinderen van zaeliger Jan Albertsen backer ende desselves huijsvrouwe versoeckende dewijl
geene middelen voor de voorschreven onmundige kinderen voorhanden en sijn, dat haer
Achtbaren tot incoop van linnen ende wullen voor twee van de voorschreven onmundie
kinderen geliven een liberael penninckien te accorderen ende dat haer Achtbare tot
verpleginge van een soontien soe op Rouvene bij desselves oom gewoent heeft, ende niet
langer aldair wegen de onvermoegentheit van de oom can bliven, geliven ordre te stellen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant tot incoop van linnen ende
wullen voor de twee kinderen hijr vooren verhaelt met vijfthijn goltgulden eens, ende soe
uuitte Camer van de E: Backer sullen ontfangen worden belangend ehet derde kindt soe de
oom wederom hijr gesonden heeft sal aen de Armen bedieners gerecommandeert worden.
359. Den 3de Januarij Anno 1654, fol.103.
Opte requesten van Aeltien Gerrijts weduwe van zaliger Dirck Stevenssen en Gretien Jans
weduwe van Geerloff Maurits beijde in soberen staet.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer burgemeester Backer.
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360. Idem [3 Januarij 1654], fol.103vo.
Opte requeste van Aeltien Henrix weduwe van zaeliger Jacob Rouckes overgebleven met 5
cleijne kinderen, versoeckende een weeckelijck tractament.
Was geapost: Wordt begunstigt met twintig goltgulden eens, uijtte Caemer deser Stadt van
de heeren Voorne en Vreese.

361. Idem [3 Januarij 1654], fol.103vo.
Opte requeste van Gerrijt Janssen Wachter havenmeester, versoeckende, bij dese neringlose
schrale tijt, verbetering in sijn weeckelijck tractament en huijshuir.
Was geapost: Wordt begunstigt met twaelff goltgulden eens, t’ ontfangen uijt deser Stadts
Caemer van de heeren Caemeners Voorne en Vreese.

362. Idem [3 Januarij 1654], fol.103vo.
Wegent offereren van seecker epistolae Francisi Martini hebben Schepenen ende Raedt
desselves weduwe uuitte Ecclesiastique Camer van de E: Backer begunstiget met vijfftich
caroli gulden.
363. Den 7de Januarij 1654, fo.104.
Opte requeste van Dr. Hermen Baeck geadmitteert Advocaet deser Stadt, versoeckende met
het ordinaris tractament te mogen werden begunstiget.
Was geapost: Den suppliant wordt speciaelijck favuer begunstiget, sonder dat haer
Achtbaren sulx vorder in consequentie willen hebben getrocken, extraordinaris met het
ordinaris tractament de Advocaten deser Stadt toegestaen.
364. Den 14de Januarij 1654, fol.104.
Opte request van Mr. Barent Arentssen Koer, versoeckende in plaets van den overledenen Dr.
Sasse, met den dienst van voorleser int’ Geestes Gathuijs te mogen werden gebeneficieert.
Was geapost: Suppliant wordt begunstigt met het ordinaris ampt van voorleser in het Geestes
Gasthuijs, op het tractament daer toe staende gegeen sullende het eerste halff iaer daer van
verschijenen op Michaelis aenstaende.

365. Idem [14 Januarij 1654], fol.104vo.
Opte requeste an Mr. Claes Janssen, versoeckende met de voorlesers plaets int’ Geestes
Gasthuijs.
Was geapost: Suppliant wordt extraordinaris wegents den dienst aen de arme kinderen
begunstiget met den tractament van thijn caroli gulden t’ ontfangen uijt deser Stadts
Ecclesiastique Caemer, het eerste te vervallen in den naeste iaere 1655.

366. Den 15 Januarij Anno 1654, fol.104vo.
Opte requeste van de weduwe van wijlen Jan Hermsen Eckelboem versoeckende terwijlen sij
suppliante tot uuitvoeringe van hare saecken van nooden heeft goede mannen, dat daer toe
geauthoriseert ende haer toegevoecht moegen worden Burgemeester Louwe Jansen, Claes
Roloffsen van Heerde, ende Jan Beeltsnider Steenberch.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Burgemeester Louwe Jansen, Claes
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Rolffsen van Heerde, ende Joan Beltsnijder Steenbergen om als goede mannen suppliante tot
uuitvoeringe van hare saecken te assisteren ende de goede handt te bieden.

367. Den 18 Januarij Anno 1654, fol.105.
Hebben Schepenen ende Raedt tot reparatie van de kercke ende weeme toe Jhorst vereert
vijftich caroli gulden, soe uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Backer sullen betaelt
worden.

368. Idem [18 Januarij 1654], fol.105.
Opte requeste van Anthonius Gerritsen steenhouwer versoeckende alsoe hij suppliant mette
truffel wel weet te leven, dat hij suppliant in plaetse van zaeliger meester Hermen Rijcksen in
sijn leven Stadts metselaer, voor deser Stadts metselaers moechte aengenomen worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant metten dienst van deser
Stadts metselaer, ende dat in voegen zaeliger meester Hermen Rijcksen den selven dienst voor
desen gehadt ende waergenomen heeft, ende dat op de profijten ende het tractement gelijck
opgedachte zaeliger meester Hermen Rijcksen genoten heeft.

369. Idem [18 Januarij 1654], fol.105vo.
Alsoe de heeren Burgemeesteren Reijner Gansneb gnt. Tengnegel ende Gerrit Steenberch
nefens Arent Roloffsen Nessinck, als Administrateurs van de naegelatene goederen van
zaeliger Willemina de Vrije weduwe van Govert Hulet, alle dree deser werdelt sijn
overleeden; als is het dat Schepenen ende Raedt tot Administratoers van de voorschreven
goederen wederom hebben gauthoriseert, geconstitueert ende gestelt de heeren
Burgemeesteren Louwe Jansen ende Henrick Crachtsen Stuirman J:U:Lt. neffens Joncker
Reijner Gansneb gnt. Tengnegel dewelcke in den Gerichte gecompareert sijnde sodanige
administratie der obgemelte goederen hebben aengenomen.

370. Idem [18 Januarij 1654], fol.106.
Opte requeste van Wolter Reuwertsen versoeckende dewijle hij suppliant van Lijsbeth Faes
gehuijrt heeft seecker huijs buiten de Lieve Vrouwenpoorte, an de Stadts muijre gelegen,
aldair te moegen tappen ende nachtslapers te houden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt connen om redenen haer Achtbaren daertoe
moverende, dit voorschreven versoeck niet accorderen, maer slaen over sulx het selve platt
aff.
371. Den 19de Januarij Anno 1654, fol.106vo.
Opte requeste van Jan Jansen van Hensbergen ende Dirck Sweertsen als momberen over
Bijgien Gerritsen onmundige naergelatene dochter van Gerrit Gerritsen backer, versoeckende
consent dewijle de andere mede erffgenamen van zaeliger Roloff Heijmericksen genegen sijn
haer andeel van seeckere behuisingen in Pan Jansen steege Boven poorte gelegen te
vercoopen haer aendeel in qualite voorschreven mede te moegen en alieneren ende te
vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de voorschreven momberen om in qualite
voorschreven haer aenpart van de voorschreven behuisingen neffens de mede erffgenamen,
ten meesten prijse te moegen alieneren ende vercoopen ende de penningen daer van comende
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te procederen, ten meesten profijt van haer voorschreven plechkindt wederom aen te leggen.
372. Den 20ste Jan(uarij) 1654, fol.107.
Opte requeste van de Glaesemeester deser versoeckende betaelinge van de glasen bij haer in
de Buijten kercke gemaeckt, belopende omtrent 560 caroli gulden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren de heeren administratueren van het
ackergelt van Camperveene aen de supplianten tot minderinge van haer hier in genoemde
schult bij provisie te sullen betaelen hondert Rijxdaelders, om dieselve te corten aen de
vervlotene interesse van een capitael van 3040 caroli gulden bij de erffgenamen van
Camperveene van de Geestelijckheijt deser Stadt opgenomen.

373. Den 24 Jan(uarij) 1654, fol.107.
Opte requeste van de weduwe Sporon versoeckende in haer weduwelijcken stant een iaerlix
tractament.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens, uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Backer.

374. Den 28 Jan(uarij) 1654, fol.107vo.
Opt requeste van Jacob Rijxen scheepstimmerman, versoeckende in Stadtswerck te mogen
werden gesettet.
Was geapost: Daer de Stadt ijmandt tot picken, teeren, drijven aen bruggen, sluisen het iacht
off praemen en oock elderts van noden mochte hebben, sal den suppliant daer in voor andere
worden gebruickt.
375. Den 31ste Januarij Anno 1654, fol.107vo.
Opte requeste van Hillichien Berentsen naegelatene weduwe van zaeliger Jan Cornelissen
Stubbe, versoeckende in hare groote armode ende cranckte van hare kinderen remissie van 4
gulden, 4 stuijvers des iaers, de Ecclesiastique Camer uuit haer huijs ende arve in de Nijstrate
gelegen, competerende waer van nu toecomende Paeschen vijer jaren renthe sullen sijn
verschenen, versoeckende hijr beneffens met een subsidium in de voorschreven hare
ongelegentheit te moegen worden geasisteert.
Was geapost: Schepenen ende Readt remitteren suppliante in de respective Geestlijcke
Camers deser Stadt, de verloopene renthen uuit haer huijs ende arve, wesende des jaers 4
gulden, 4 stuijver ende dat tot Paesschen toecomende noch te vervallen.
376. Den 4de Feb(ruarij) Anno 1654, fol.108.
Opte requeste van Gijsbertus Meijer soone van zaeliger Burgemeester Meijer, versoeckende
dewijle sijn vader een jaer geleden deser werdelt is overleeden achterlatende vijff onmundige
kinderen, dat de momberen de Eersame Louwe Jansen burge ende Peter Henricksen van der
Mulen moege met suppliant treden in scheidinge ende deelinge van sijn zaeliger olderen
goederen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt het mondelinge bericht van voorschreven momberen
hijr op verstaen hebbende, accorderen om verscheiden redenen ende goede consideratien, dat
de voorschreven momberen met suppliant wegen sijn zaeliger olderen goederen in
behoirlijcke scheidinge ende deelinge sullen moegen treden.
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377. Idem [4 Februarij 1654], fol.108vo.
Opte requeste van de voorhocksters alhijr versoeckende dewijle sij supplianten niet moegen
eenich goet binnen Enckhuisen vercoopen buiten de ordinaris merckt dagen, dat de van
Enckhuisen alhijr mede niet anders sullen moegen doen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt connen om verscheidene consideratien hijr op niet
disponeren.

378. Den 9 Feb(ruarij) Anno 1654, fol.109.
Opte requeste van Berent Fransen ende Frans Fransen momberen van zaeliger Gerhardt Sass
in sijn leven latijnsche schoelmeester, versoeckende dewijle deselve dree onmundige kinderen
sonder middelen heeft naegelaten, soe hij bij sijn zaeliger huijsvrouwe Mechtelien Jansen in
echtschap heeft geprocreert dat de twee ioncksten met het weeshuijs, als burgers kinderen
wesende, mochten versien worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de voorschreven ionckste kinderen met
desen Stadts weeshuijs, ende dat op de ordre daer van sijnde.
379. Den 11de Februarij Anno 1654, fol.109.
Hebben Schepenen ende Raedt naevolgende onvermoegene olde personen ijder uuitte
Ecclesiastique Caemer van de E: Backer begunstiget met thijn goltgulden eens de weduwe
Geesien Conitsen, Wijcher Boem, Berent Jansen linnewever, Henrick Dircksen, Jan
Govertsen corvemaecker.

380. Idem [11 Februarij 1654], fol.109vo.
Jsde plaetse van Rotger Rost, is tot hoffman tot Brunnepe gestelt Lubbert Thomassen.
381. Den 14de Februarij Anno 1654, fol.109vo.
Alsoe Lambert Rolofsen int’ begin van de maent November lestleden durch de heer Gansneb
Burgemeester in den tijt een Achtbaren Magistraet heeft doen bekent maecken insolvent te
wesen. Als ist dat een Achtbaren magistraet op huijden dato deses tot reddinge van den
voorschreven boedel tot curatoren geconstitueert ende gestelt hebben Warner Berentsen,
Gerrit Lasman ende Gerrit Hermsen Backer, dewelcke voor de heeren Burgemeesteren inder
tijt te comen ontbooden sijnde ende daer voor wesende erschonen sodanige bedieninge van
curatoerschap hebben aengenomen.
382. Den 18de Februarij Anno 1654, fol.109vo.
Opte requeste van Antonius Schuckinck Theologiae studiosus, versoeckende tot uuitvoeringe
van sijne studia eenige asistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant uuit goede consideratien met
vijftich carels gulden eens soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Backer sal
hebben te ontfangen.

383. Idem [18 Februarij 1654], fol.110.
Opte requeste van Jan Andrisen deser Stadts Ecclesiastique Meijer van seecker erffken tot
Oosterwolde, versoeckende remissie van 35 caroli gulden soo hij suppliant in de Camer van
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de Ecclesiastique goederen de Anno 1650 noch plichtich is, ende sulckx in regardt suppliants
huijsvrouwe is overleeden, ende dat suppliant met vijff kinderen is bliven sitten, met weinich
middelen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant om goede consideratien de
voorschreven resterende pachtpenningen.
384. Den 21ste Februarij Anno 1654, fol.110.
Opte requeste van Jan Jansen deser Stadts Ecclesiastique meijer op Camperveene vant’
binnen landt van Cooten erve, versoeckende om redenen bij de requeste gededuceert remissie
van veertich caroli gulden soe suppliant per reste in de Camer van de heer Jan Gansneb noch
ten achteren is.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant om goede consideratien de gerchte
helfte van de verloopene pacht hijr voiren verhaelt.

385. Den 23 Februarij Anno 1654, fol.110vo.
Opte requeste van Simon Jansen van Leeuwarden Canonier, versoeckende met een
penninckien tot een mantel begustiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt belasten de Cameners in tempore om nae haer E:
discretie suppliant met een mantel te versijn.

386. Idem [23 Februarij 1654], fol.111.
Opte requeste van de heer Burgemeester Cuerbeecke, Bosman en Albert van der Cuerbeecke,
momberen van de onmondige soon wijlen de heer Burgemeester ter (Hell), versoeckende om
verscheijden daer in gemoveerde redenen van Schepen en Raedt te werden geauthoriseert, om
nevents andere de vaste goederen tot Jsselmuijden geprocedeert van de overledene Juffer ten
Holten te mogen vercopen, en die daer van te procederene penningen tot proffijt des
onmondige aen te leggen.
Was geapost: De momberen worden geauthoriseert, de versogte vercopinge te mogen
bijwonen, en die selve te helpen voltrecken.
387. Den 5de Feb(ruarij) Anno 1654, fol.111.
Opte requeste van Jacob Twicht, versoeckende dat in plaetse van sijn overleden momber
Henrick Evertsen over de naegelatene kinderen van zaeliger Evert Meijboem, hem moege
geadiungeert worden Lambert Jorrisen Ridder.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren in plaetse van Henrick Evertsen zaeliger
tot een medemomber van Jacob Twicht over de voorschreven kinderen Lambert Jorrisen
Ridder, de welcke in de gerichte wesende erschenen, sodanige administratie van
momberschap onder dese reserve heeft angenomen als dat hij geen swaricheit gedenckt te
dragen van de belechte penningen.
388. Den 26ste Febr(uarij) 1654, fol.111vo.
Opte requeste van Albertien Jans weduwe, versoeckende de woninge onder de Louwen
poorte.
Was geapost: Suppliant wordt gratieuselijck mette versogte woninge begnstiget.
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389. Den 7de Martij 1654, fol.111vo.
Opte requeste van Gijsbert Gerrijtsen Wesevader, versoeckende alsoo hij geen extraordinarise
proffijte, maer meer lasten als de voorgaende Wesevaders is hebbende.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen den suppliant met twaelff caroli gulden iaerlix
extraordinaris, sonder dat voor sijne succestueren dat in consequentie sal worden getrocken,
en sal hier van het eerste iaer op Paesschen in den volgenden jaere 1655 sal wesen
verschenen.
390. Den 8ste Martij 1654, fol.112.
Opte requeste van Rutger Aertsen en Henrick Goossens meijers op de Sticken, versoeckende
support tot het opmaecken van haere t’ eenemael weggeslagen dijcken, doorlopen met
verscheijden colcken.
Was geapost: Schepenen en Raedt verstaen gunstelijck dat de grootste deser colcken sal
worden bestedet, en sullende heeren Cameners haer in de betaelinge voor de helfte gemoet
comen.
391. Den 11de Martij 1654, fol.112vo.
Opte requeste Jtien Jdsens weduwe van Willem Bruinssen overgebleven in grote armoede met
vijff cleijne kimderen versoeckende te hebben het ordinaris tractament van de overleden
Hilligien Cappers.
Was geapost: Wordt begunstiget met vijff en twintich caroli gulden t’ ontfangen iaerlix uijt
deser Stadts Ecclesiastique Caemer in twee termijnen. Waer van het eerste op Michaelis
aencomende sal sijn verschenen.

392. Idem [11 Martij 1654], fol.112vo.
Opte requeste van Frerick Frericks, Meester van de Sweepe, versoeckende vermedering van
tractament.
Was geapost: Wordt des suppliants tractament gratieuselijck vermeerdert van de Stadt van
twaelff op twintich caroli gulden, en van de Armen van dertig tot veertig caroli gulden.

393. Den 18 Martij 1654, fol.113.
Op een memorie bij Joris Boecop en Glauwe, nevents de Geestelijckheijt deser Stadt en den
Armen hebbende vijff ackeren gemeen in Dronten, soo gemeen worden verhuirt, waervan
alsoo Lambert Roeloffs twee iaeren schuldig en ten achteren is, sonder apparentie van te
sullen connen betaelen, met versoeck dat haer Achtbare wegen de Ecclesiastique Caemer
belieffden te verstaen, dat de schade daer van gemeen mogte werden gedragen.
Was geapost: Schepen en Raedt verstaen dat deser Stadts Ecclesiastique Caemer volgents
uijtreeckeninge mede haer portie in de geledene schade sal hebben te draegen.
394. Den 21ste Martij Anno 1654, fol.113.
Opte requeste van Henrick Jansen van Harvorde wollen wever, versoeckende begunstiget te
worden met het Gasthuijs.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant, in plaetse vant’ versoechte
Gasthuijs, met thijn goltgulden eens, soe uuitte Ecclesiastique Camer van wijlen
Burgemeester Backer sullen betaelt worden.

Pagina 79 van 208

395. Idem [21 Martij 1654], fol.113vo.
Opte requeste van Hans Coopsen, versoeckende dat aen hem als eenige erffgenaem van sijne
zaeliger moeije Hilligien Woltersen int’ leven huijsvrouwe van Jacob Dapper hare
naerlatenschap ende goederen moegen gevolcht worden, alsoo de voorschreven eheman uuit
deser Stadts Ecclesiastique Camer niet en heeft genoten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat suppliant sijne moeijen schulden soe doot
als andere sal hebben te betaelen, belangende de dan resterende goederen van suppliants
moeije worden suppliant om redenen vereert.
396. Den 23ste Martij Anno 1654, fol.113vo.
Opte requeste van Webbechien Jansen, versoeckende dewijle haer vader Jan Laurens is
gestorven, ende dat suppliant haer niet cloeck ende sterck genoech bevindt om den boedel te
redden ende de naergelatene goederen te regeren dat haer Actbare haer Jan Carsten ende
Jorrien de Greeff, geliven tot momberen te setten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Jan Carsten ende Jorrien de Greeff tot
momberen over suppliants en den boedel van suppliantes vader zaeliger te redden ende de
naergelatene goederen nae behoiren te administreren ende te regeren.

397. Den lesten Meerte anno 1654, fol.114.
Opte requeste van mombaeren van Webbigien Jansen dochter an zaelliger Jan Laurentsen,
versoeckende ende oock noodich bevinden, dat haer huijs op den Vloetdijck gelegen mochte
worden vercoft, om den boedel toe redden ende de Crediteuren, onder anderen de originele
vercoperen te betaelen, ende vervolgents de andere goederen, tot reddinghe als voorschreven
is, onder beneficitie van inventari volgents het tweede versoeck als voorschreven te moogen
aenveerden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, hebben geauthoriseert ende authorisieren cracht deses,
de mombaeren van Webbigien Arents, om dit hijerinne vermelte huijs te moegen vercoopen,
ende de andere goederen onder benefitio van inventaris aen te moegen tasten ende vercoopen,
om de crediteuren te voldoen.

398. Den 6 Aprilis Anno 1654, fol.114vo.
Opte requeste van Jan Henricksen Stavast, Jan Hermsen en Peter Dircksen erffgenamen van
zaeliger Henrick Jansen in de Schuir, als oomen ende Albert Jansen Voirman als momber van
de onmundige kinderen van zaelier Aelt Henricksen Voirman remonstrerende, woe dat sij
neffens de curatoren van Aelt Henricksen boedel om de erffhuijses schulden aff te doen
geraetsaem ende noodich vinden, te vercoopen seecker mate bij t’ moije weer tegen over
t’ Gerichte gelegen ende alsoo de onmundige kinderen voorschreven mede voor een thiende
part in deselve mate sijn gerechtiget versoecken sij supplianten qualtato qua als der
onmundige oomen neffens d’ ander momber, haer in desen geliven te authoriseren om
t’ andeel der onmundigen mede tot besten ende hoochsten prijs als doenlijck te moegen ende
vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten om neffens de voorschreven
curatoren der onmundige kinderen thiende part van de mate hijr bevoirens verhaelt ten
meesten prijse te moegen alieneren ende vercoopen.
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399. Idem [6 Aprilis 1654], fol.115.
Gehoort het rapport van de heer Langen, Lousten, Ram en Ingen, wat in de affdelinge bij
lotinge van de goederen tusschen de weduwe, voor en onmondige naerkinderen van zaeliger
Peter Henrix van Wieringen, was voorgevallen, en bij haer eersaeme volgents resolutie van
Schepen en Raedt in plaets van momberen bijgewoont, waer op gedelibereert sijnde, sijn de
opgemelte heeren voor haere moijte bedanckt, en is de deilinge soo veel die raeckt de
onmondige geapprobeert.
400. Den 13de April 1654, fol.115vo.
Opte requeste van de weduwe en erffgenamen van Jan Hermssen Eckelboom, waer onder de
mombaeren van zaeliger Aeltien Eckelbooms onmondige kinderen, bij Peter Janssen geteelt,
versoeckende de vaste goederen te mogen ten meesten prijse vercopen.
Was geapost: In cas de weduwe tot een billijcke taxatie niet can worden gedisponeert, wordt
de versogte authorisatie tot vercopinge geconsenteert.
In marge:

Het request van de Burgemeester Hoolboom van den 15de April is geregistreert naer den 8ste Maij.

401. Den 15de Aprilis Anno 1654, fol.115vo.
Opte requeste van Sijmon Jansen van Leeuwarden constapel, versoeckende tot betaelinge van
sijne verloopene huijshuijre met een penninckien te moegen worden begunstiget.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant uuit consideratien met thijn
goltgulden, soo suppliant uuitte Camer van dese Stadt van de heeren Worst ende Crachtsen sal
hebben te ontfangen.
402. Den 25ste Aprilis Anno 1654, fol.116.
Opte requeste van Claes Geertsen Slachter ende Albert Stevensen, remonstrerende woe dat sij
supplianten neffens Toenis Wesselsen sleeper voor desen haer hebben toe burge gestelt ende
verbonden voor eener Geert Jansen aen zaeliger Jacob Henricksen tot Brunnepe over een
obligatie van vijer hondert caroli gulden aen welcke obligatie de principalen als Jan
Willemsen en Henrick Reindersen als momberen vant’ onmundige kindt van Henrick
Jacobsen, Henrickien Henricksen genaemt per resto solde resteren 133 gulden, 6 stuijver die
sij susteneren, dat supplianten in haer qualite schuldich sijn te voldoen, waer in oock soe veer
is gecomen dat supplianten Claes Geertsen Slachter ende Albert Stevensen buiten de persoon
van Toenis Wesselsen haer derde medeburge op de resterende 133 gulden mette conditie dat
de resterende 33 caroli gulden daer mede solden sijn gemortificeert ende dat Toenis
Wesselsen soo niet heeft gecontribueert ende oock niet missen can, voirts sal ongemolesteert
bliven, t’ welcke als de respective sijn overeengecomen ende verdragen op behaeck ende
aggretatie van een Achtbare Magistraet als der onmundige ende momberen overmomberen,
versoeckende hijr van ratificatie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt als overmomberen approberen ende houden van
weerden he accordt hijr boven verhaelt.
403. Den 5de Maij Anno 1654, fol.116vo.
Opte requeste van Dirck Maurits wegen sijn swager.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen ende staen toe dat het schip in de requeste
verhaelt van deser Stadt Stadts Geestelijcke landt sal moegen affgevijselt worden ende daer
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vant’ landt wat soude moegen affgegraven worden, omt’ schip toe water te brengen off
sunsten eenige schaede ant voorschreven landt soude moegen gedaen worden, sal vergoedet
worden.
404. Den 6de Maij Anno 1654, fol.117.
Opte requeset vant’ Dragers Gilde.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen dat de sacken met saat soe op ofte
van de Coorenmerckt in de wagens ende schepen gedragen worden, inhouden sullen een
mudde saat ende niet meerder ende dat nae de mate daer het saat van doen is comende, op
haer voerdere petitie, om van ijder last saats, dat hij opgedragen wordt, van de eene soe het
werden opdoen een stuiver ofte minder, tot onderholt ende aentuigen van ledders ende gangen
te moegen ontfangen, can niet gedisponeert worden.

405. Idem [6 Maij 1654], fol.117.
Opte requeste van Susanna Dappers.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat ingevolch van het overgelechte accordt
nae dat de schulden te bevoirens van de geheele herediteit ende erffnisse van haer suppliante
zaeliger vader ende stieffmoeder sullen affgetoegen wesen suppliante twee deelen van de
voorschreven herediteit end erffnisse sal hebbne te geniten, blivende een gedeelte voor Hans
Coopsen als erffgename van Hilleken Wolters.
406. Den 8ste Maij Anno 1654, fol.117vo.
Opte requeste van Roier Saabe (Rogier Sabe) remonstrerende hoe dat hij en Jan Ligger van
een Achtbare magistraet tot momberen gestelt sijn over de onmundige kinderen van wijlen
Claes Sluijter bij Margreta Eimbertsen in echte verweckt. Doch dat Jan Ligger komende met
sijn susters ende sijn salige broders kinderen d’ erffgoederen van salige Trientien Liggers haer
moeder ende bestemoeder respectivelijck te deilen, van de momberschap, dies aengaende sij
te excuseren, versoeckende dat een Achtbare magistraet geliven wille hem een ander mede
momber tot dese saecke te adiunggeren, ende nomineert hijr toe E: Everwijn van Benthem.
Was geapost: Schepenen ende Raedt adiungeren ende nomineert hijr Roier Saabe de E:
Everwijn van Benthem, om de scheidinge en de deelinge van zaelige Trientien Liggers
naegelatene goederen bij te woenen ende te helpen effectueren.

407. Den 15 April 1654, fol.118.
Opte requeste van de E: Burgemeester Hoolboom, versoeckende, alsoo Schepen en Raedt aen
Vribbelt Janssen het meerder gedaene, van sijn gepachte erve tot 80 caroli gulden iaerlix,
gunstelijck hadden toegestaen, en dieselve aen hem remonstrant per cessie waeren
overgedragen de Stadt daer in drie iaeren sijnde ten achteren, dat sijn E: dieselve 3 iaeren uijt
sijn E: overschot van den jaere 1649 mochte trecken.
Was geapost: Wordt de heer Burgemeester Hoolboom geconsenteert, dese drie iaeren, waer
in Vribbelt iaerlix de toegestaene 80 caroli gulden most trecken, en aen sijn E: sijn
overgewesen uijt der selver Stadts Caemer de Anno 1649 te mogen genieten.
408. Den 9de Maij 1654, fol.118vo.
Ter vergaederinge van een Achtbare Raedt, door de heeren Langen, Lousten en Slooth sijnde
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bekent gemaeckt de lotinge en scheijdinge der illiquide schulden, bij Peter Henrix van
Wieringen naergelaten is het selve in senatu geapprobeert, en de heeren van haer moeijte
bedanckt.

409. Idem [9 maij 1654], fol.118vo.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Gerrijt Havercamp, remonstrerende hoe dat in
gevolg van het testament van wijlen Jennigien Dirx weduwe van Jelijs Jorissen Cock haer
overleden eheman nevents Arent Sijdewinder waeren gestelt tot curatoren van derselver
goederen, en executoren van haer testament, met versoeck alsoo het affsterven en
t’ vertrecken dese plaetse hadde open gestelt, dat daer in twee bequame personen mochten
worden gesurrogeert.
Was geapost: Herman Wijsman en Jurrien Laurentsen Ridder worden in plaetse van des
affgestorven en des vertrockenen totte hier gementioneerde curatele der goederen
geauthoriseert.

410. Den 13 Maij Anno 1654, fol.119.
Opte requeste van Greete Henricksen naegelatene weduwe van zaeliger Lambert Wesselsen
int’ leven deser Stadts roedendrager.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met het halve jaer tractement in
het welcke haer zaelige eheman is comen te overleeden, soe durch de heeren Cameners de E:
Worst en Crachtsen aen suppliante sullen entrichtet worden.
411. Den 16de Maij 1654, fol.119.
Hebben Schepenen ende Raedt in regardt van de curen, soe Mr. Jan Hermsen Chirurgin, aen
Rijck Timmerman ende Snap Hansen gedaen heeft hem begunstigen met acht en twintich
caroli gulden, soe hij uuit het averschot van de camer van de E: Hoolboem ende Rijnvisch sal
hebben te ontfangen.
412. Den 29ste Maij 1654, fol.119vo.
Opte requeste van Claes Wolterssen Coop en Teeuwes Janssen momberen over Peter Janssen
Zegers naergelatene soon versoeckende authorisatie van twee stucken lants groot ongeveer
ander halff morgen met een bongert, in t’ landt van Gulick gelegen, te mogen vercopen tot
vordeel van haer pupil sulx per procuratorem.
Was geapost: Supplianten worden in haer qualiteit geauthoriseert de versogte vercopinge
voor haeren volmachter te mogen executeren.

413. Idem [29 Maij 1654], fol.119vo.
Op seecker memorie bij de heer Burgemeester Hoolboom overgelangt.
Was geapost: Jan Henrix renthmeester wordt geordoneert dese 9 gulden, 5 stuivers aen de
heer Hoolboom, uijt het overschot van de heer Burgemeester Witte sijn Ecclesiastique
Caemer te voldoen.

414. Den 3 Junij Anno 1654, fol.120.
Op de requeste van Susanna Lambertsen Metselaer, versoeckende mette woeninge op den
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Vloedijck bij de Hanen brouwerie gelegen, vermits het vertreck van den ouden Jan de Coen,
begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante om goede consideratien thijn
goltgulden eens, soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Ingen loco Backer sal
hebben te ontfangen.

415. Idem [3 Junij 1654], fol.120.
Op de requeste van Arent Henricksen blaser van het boven orgel, versoeckende dewijle hij
met anders als de woeninge is genitende met een jaerlijcks tractement te moegen versijn
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant om goede cinsideratien, met
thijn goltgulden eens, soe hij uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Ingen loco Backer sal
hebben te ontfangen.
416. Den 13de Junij Anno 1654, fol.120vo.
Hebben Schepenen ende Raedt den renthmeester Joan Henricksen geordonneert om aen de
weduwe Scholtinne Dompselaer voor dese Stadts Ecclesiastique goederen hare portie wegen
Marten Louwen landt ende dat in regardt van de Questiense dijck bij Veenhuijsen te betaelen
36 (gulden), 16 (stuijver), 12 (penningen) welcke somma van penningen alsoe betaelt
wesende hem Rentmeester goede betaelinge sal valideren in de Ecclesiastique Camer van de
E: Ingen loco Backer, de geheele reeckeninge van den voorschreven Questiensen dijck
monterende ter somma van 1085 (gulden), 3 (stuijver) wesende gedateert op den 11 Maij
1654.

417. Idem [13 Junij 1654], fol.120vo.
Opde requeste van Mr. Elias Vrijdach Duijtse schoelmeester versoeckende een jaerlijcksen
penninck tot huijshuijre alsoe hij suppliant geen tractement ofte niet van de Stadt is genitende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant om goede consideratien, tot
huijshuijre met twintich goltgulden des jaers; waer van het eerste jaer huijshuijre uuitte
Ecclesiastique Camer van den E: Ingen loco Backer nu toecomende Michaelis sal verschenen
wesen.

418. Idem [13 Junij 1654], fol.121.
Opde requeste van Coop Jansen meijer van het Camper weertien, versoeckende remissie van
sijn pachtpenningen in regardt den dijck vant’ voorscreven landt, eenige jaren geleeden geheel
wechgeslagen is geweest.
Was geapost: Schepenen ende Raet remitteren suppliant in regardt van den wechgeslagenen
dijck hijrinne verhaelt vijff en dertich caroli gulden. Soe suppliant aen sijn pacht in de
Ecclesiastique Camer den Anno 1651 sal hebben te corten.

419. Idem [13 Junij 1654], fol.121.
Opde requeste van Jdtijn Jdtsens weduwe van zaeliger Willem Bruinsen timmerman,
versoeckende dewijle sij suppliante in armode met vijff kinderen is bliven sitten, dat hare
moege geaccordeert worden seecker leedige woeninge bijt’ Armenweeshuijs tegens over de
verwerie van Dr. Erckelens gelegen.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mette woeninge hijrinne
verhaelt ende dat tot revocatie van haer Achtbaren.
In marge:
Nota aengaende den requeste van Jelte Jansen pottebacker ende t’ geene daer opgedaen is, volget
hijrnae opt’ tweede blatt.

420. Den 24 Junij Anno 1654, fol.121.
Opde requeste van Jan de Koe, versoeckende dewijle hij van hijr met sijn huijsvrouwe comt te
vertrecken ende omtrent 28 jaren in een Ecclesiastique huijs op de Vloedijck gelegen,
gewoent heeft, ende verscheidene oncosten ant’ voorschreven huijs gedaen heeft sonder
versetth dat alsodanige 31 caroli gulden als hij verleeden Paesschen vant’ voorschreven huijs
van huijshuijre schuldich is geworden tegens de voorschreven 31 carli gulden moten
geliquideert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen om redenen hijrinne bijgebracht ende om
andere goede consideratien, dat suppliant van de een en dertich caroli gulden huijshuijre, soe
op Paesschen lestleden verschieten sijn, niet sal hebben te betaelen.

421. Idem [24 Junij 1654], fol.121vo.
Opte requeste van Curatoeren van den boedel van wijlen Lambert Roeloffsen Eeckholt toe
kennen gevende, datse den boedel tot proffijte van de creditoeren wilden vercoopen, maer
alsoo door begeerte vande kijnderen ende versoeck van goede vrinden versproeck sijn ende
overeengecoemen den boedel aen kijnderen toe laeten tot taxatie ende kennisse van goede
mannen, versoeckende daer van approbatie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, consentieren ende accordieren, de curatoeren ende
crediteuren van den boedel van Lambert Roeloffsen, als datse den imboedel tot taxatie ofte tot
twee goede mannen kennisse, wat d’ selvige weerdich soude meugen, aende kijnderen van
zaeligen Lambert Roeloffsen te laeten verblijven.

422. Den eersten Julij Anno 1654, fol.122.
Opte requeste vande sampelijcke erffgenaemen ende kerckmeesteren van den Hardenberch,
versoeckende tot reparatie van hare kercke gesubsidieert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten tot reparatie van de kercke tot
Hardenberch met een jaer ketelgelt, soe dese Stadts Camer de Anno 1653 van de van den
Hardenberch, is comitterende, welck voorschreven jaer ketelgelde uuitte Ecclesiastique
Camer van den jare 1653 voorschreven, van den E: Ingen loco Backer ande Cameners van
dese Stadt van den jare voorschreven wederom sal uitgekeert worden.
423. Den 6de Julij Anno 1654, fol.122vo.
Hebben Schepenen ende Raedt uuit goede consideratien Goert Jansen Vrijdach uuit deser
Stadts Ecclesiastique Caemer van den E: Ingen loco Backer eens begunstiget met vijftich
caroli gulden, soe de heer Dr. Ram tot desselves Vrijdaechs verpleginge sullen ter hande de
restelt worden.

424. Idem [ 6 Julij 1654], fol.122vo.
Op de requeste van Jaque Merck van Rouaen versoeckende doir t’ vertreck van den

Pagina 85 van 208

Franschen schoelmeester Philippe Miset ende soe oock den dienst van voirleeser ende
voirsinger in den Fransche kercke heeft waergenomen, met den dienst van voirleester ende
voirsinger in de Fransche kercke, te moegen begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant metten dienst van voirleeser
ende voirsinger in de Fransche kercke ende dat bij provisie ende tot revocatie van haer
Achtbare ende sal des jaers uuitte Ecclesiastique Camer hebben te geniten een tractement van
vijfftich carels gulden, soe suppliant tn twee terminen als Michaelis ende Paesschen sal
hebben te ontfangen, waer van toecomende Michaelis het tweede termijn van 25 caroli gulden
sal verschenen wesen.

425. Idem [ 6 Julij 1654], fol.123.
Opde requeste van Susanna Barij franse maistresse, geboortich toe Mets.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne in regardt van de goede
institutie van de jonge ieucht des jaers tot huijshuijre met vijftich goltgulden, uuitte
Ecclesiastique Camer in twee termijnen als Michaelis ende Paesschen te ontfangen waervan
het eerste termijn ter somma van vijff en twintich goltgulden toecomende Michaelis sal
verschenen wesen.

426. Idem [ 6 Julij 1654], fol.123.
Opte requeste van Jelte Jansen pottebacker, versoeckende tot sijne vlurenwerckerie hem een
plaetse bij Ingens boelwerck op de Welle te moegen geaccordeert worden.
Schepenen ende Raedt accorderen, dat durch de heeren Cameners suppliant een plaetse bij
Ingens boelwerck tot de vlurenwerckerie sal aengeweesen worden, ende hem deselve sullen
ordonneren om te moegen affvredigen, ende dat aller gestalte, gelijck een Achtbare magistraet
het selve heeft aengeweesen, waervan suppliant jaerlijckx tot revocatie tot een thins ande
Stadt betaelen sal twee en veertich stuivers, waervan het eerste jaer thins sal verschenen ende
betaelt worden op Michaelis Anno 1655 Actum den 20 Junii 1654.

427. Idem [ 6 Julij 1654], fol.123vo.
Opte requeste van Jan Jansen geweesene uursteller vant’ uurwerck in de Boven toorne,
versoeckende in sijne groote armode een extraordinaris subsidie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens, soe
suppliant uuitte Ecclesiastique goederen van de Camener de E: Ingen loco Backer sal hebben
te ontfangen.
428. Den 16de Julij Anno 1654, fol.123vo.
Opte requeste van de creditoren van wijlen Jan de Coen ende Sara Pijperts int’ leven
eheluijden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren tot curatoren van den boedel der
voorschreven eheluijden Dirck van Essen, Aelt Jansen Backer ende Hans Leemaerts, soe de
goederen van den voorschreven boedel, ten meesten prijse ten overstaen van de heeren
Hooftluijden sullen hebben te vercoopen, ende de penningen, soe daer van werden comen te
procederen in den Gerichte sullen hebben te deponeren, om daer over tot sijner tijt het recht
van praeferentie ende concurrentie gedisputeert te worden.
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429. Den 30ste Julij 1654, fol.124.
Op die bij Arent Joesten Dijckman en Werner Berents als momberen van Carel Berents en
Saartien Henrix naergelatene onmondige kinderen, overgelechte coopcedule waerbij sij het
huijs met het backers gereetschap, in de Geerstrate alhier gelegen, en haer pupillen ouderen
hebbende toebehoort, aen Jan Berentsen veerschipper voor een somma van 1550 goltgulden
boven den uijtganck hadden verkoft, op voorwaerden dat het selve buijten de familie niet
soude mogen vervremt, maer oock in cas hij coper ofte sijne kinderen het selve niet nodich
hadden wederom aende opgedachte pupillen op onpartidige aestimatie gerestitueert moeten
werden.
Was geapost: Schepen en Raedt hebben naer behoorlijcke examinatie dese nevents staende
coopcedule, prout jacet, geratificeert ende geapprobeert.
430. Den 11de Augusti Anno 1654, fol.124vo.
Opte requeste van Henrickien van Rouvene weduwe van zaeliger Henrick van Rouveene
versoeckende, in regardt van haren hoogen olderdoem ende onvermoegentheit remissie van
dree jaren verloopene renthe des jaers 7 (gulden), 19 (stuijver). Soe deser Stadts
Ecclesiastique Camer uuit haer huijsken ende arffken op ten Vloetdijck gelegen sijn vervallen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliante uuit goede consideratien, de dree
verloopene jaren renthen hijrinne verhaelt.

431. Idem [11 Augusti 1654], fol.125.
Opte requeste van Daniel Sperons weduwe, versoeckede in haer hoogen olderdoem ende
groote armode, tot haer onderholt met een penninckien te moegen worden gesoulasieert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstiget suppliante met thijn goltgulden eens, ende
dat voor de laeste mael. Soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Ram loco
Backer sal hebben te ontfangen.

432. Idem [11 Augusti 1654], fol.125.
Opte requeste van Hans Berentsen, versoeckende in sijn hoogen olderdoen ende
onvermoegenen staet met een penninckien tot sijn onderholt versien te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens, soe
suppliant uuitte Ecclesiastique goederen deser Stadt van den E: Ram loco Backer sal hebben
te ontfangen.
433. Den 22ste Augusti 1654, fol.125vo.
Opte requeste van Berent Berents clockluijder, versoeckende metde charge van clockeluijder
te mogen werden begunstigt, mits dat hij de proffijten daer van sijn moeder Geertien
Clockeluijders haer leven geduirende soude laten toecomen.
Was geapost: Suppliant can en sal vermogen het luijden der clocken bij het leven van sijn
moeder waer te nemen, naer dode van welcke op sijn verder versoeck gunstich sal worden
gelet.
434. Den 23ste Augusti 1654, fol125vo.
Opte requeste van de Gemeente van Jhorst versoeckende en glas.
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Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen consenteren dat op
sijn behoorlijcke rang een glas met ders Stadts wapen, sal mogen in de gedachte kercke
worden gestelt.
435. Den 26ste Augusti 1654, fol.126.
Opte requeste van de Eersaeme Aperus Harweijer, versoeckende, dat hij onder vergoedinge
van melioratie, mochte werden begunstigt, metten hoff soo Mr. Werner zaeliger op een deser
Stadts bolwercken, voor desen hadde gehadt.
Was geapost: Suppliant doende de gepraesenteerde vergoedinge aen Mr. Wernerts
erffgenamen, wordt den selven gunstich des selffs hoffien geconsenteert.

436. Den 11 Augusti 1654, fol.126.
Opte requeste van Gerrijt Eckelboom versoeckende dat hij sijn te versetten doorne buijten de
Veenepoorte langs de wech aen de Eeckmuele mochte uijt setten tot nevents de hoeckpael van
de bovenmuelen schuttinge, mits aennemende het kaadijcken aldaer tot sijnen laste
onderholden, en voor het hoge water te bevrijen.
Was geapost: Op conditien hier in gepraesenteert, wordt suppliant sijn versoeck geunstelijck
geaccordeert.

437. Den lesten Augusti Anno 1654, fol.126vo.
Opte requeste van Jan van Campen sijnde Lazarus versoeckende dewijle interdictie tegens het
bedelen langes de sraten ende voor de doeren bij haer Achtbare is laten geschieden,
versoeckende, dat de voorschreven interdictie wat moechte gemitigeert worden, ende
suppliant vergunt in dese Stadt voor als naer omme te gaen ofte dat ietwes tot suppliants
onderholt hem moechte toegelecht worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen om goede consideratien, dat suppliants twee
kinderen Lazarus sijnde, des middages een portie voor haer te eeten uuit St. Geertruiden
Gasthuijs sullen moegen haelen, ende bij de kerckmeester aen de selve sal gevolcht worden,
wordende suppliant sijn versoeck in desen gedaen ontsecht.
438. Den 2de Sept(ember) 1654, fol.127.
Opte requeste van Huigo Rijxen en Jurrien Peters als mombaeren van Mr. Werner Berents
naergelaten soone, versoeckende des selffs boedel ten overstaen van de Eersaeme Lambert
Jurriens Ridder en Gerrijt Huigo backer onder beneficie van inventaris te mogen aentasten.
Was geapost: Suppliant wordt dit haer versoeck gunstelijck geaccordeert.
439. Den 5de Sept(embris) 1654, fol.127.
Opte requeste van Herman Carsten dickebier voerder, remonstrerende hoe dat haer Achtbare
hem gunstelijck hebbe believe te begunstigen dat sijn soon Carst Herms hem vermits sijne
swackheijt int’ dragen soude assisteren, met versoeck alsoo dieselve sijne swackheijt dagelijx
vermeerderde, dieselve sijn soon in sijn plaets gehelijck mochte werden gesurrogeert.
Was geapost: Dit versoeck wordt geaccordeert.
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440. Idem [5 Septembris 1654], fol.127vo.
Opte requeste van Jan Rijckssen versoeckende, alsoo Geert Wijcherts hooftman tot Brunnepe
in de Stadt compt te vertrecken, in desselffs plaetse te mogen werden in de selffde charge
gestelt.
Was geapost: Suppliant wordt gunstelijck in plaets van des vertreckende met het
hooftmanschap in Brunnepe begunstiget.

441. Idem [5 Septembris 1654], fol.127vo.
Opte requeste van de Visschers van den toom op Nateers, remonstrerende haer pacht in de
Caemer van de heeren Voorn en Vrese bij malcanderen te hebben, uijtgesondert thijn carels
gulden van de weduwe van Berent Henrix als daer toe onmachte, versoeckende dieselve te
mogen werden geremitteert.
Was geapost: De weduwe worden dese thijn caroli gulden gratieuselijck geremitteert.

442. Idem [5 Septembris 1654], fol.128.
Opte requeste van de weduwen van zaeliger Coop Lambertsen, Dirck Tibbe, Jacob Petersen,
Jan Jacobsen, Berent Henrix, in haer leven geweest pachters van Nateers, remonstrerende in
de Caemer van de heer Eeckholt wegen opgedachte pacht ten achteren te sijn 220 caroli
gulden, versoeckende daer van remissie.
Was geapost: De suppliantinnen de helffte hebbende betaelt, soo wordt dieselve de ander
helfte geremitteert.

443. Idem [5 Septembris 1654], fol.128.
Opte requeste van die vant Kistemaeckers, timmermans, cupers, raemaeckers Gilde,
versoeckende dat alsoo volgents haer Gilde boecken bij meest alle de Gildebroeders was
verstaen dat ijder vierendeel iaers van ijder tot onderhoudt van de sieckelijcke in tijden van
swarigheijt en ontlastinge van der armen caemer soude werden betaelt 3 stuiver en eenige
weijnige haer daer tegents aenstelden haer Achtbaerhedent’selve geconcludeere niet alleen
belieffden te approberen, maer oock een boete daer toe te decerneren door welcke,
d’ onwillige souden mogen in haer debvoir gehouden, waer tegents de contradicenten
hebbende gedebatteert, is naer deliberatie bij forme van apostil affgegeven t’ geene volgt.
Was geapost: Schepen en Raedt het hier nevents staende request nevents het daer op
gedaene debat hebbende gesien en rijpelijck overwogen, verstaen dat de drie stuiver tot
onderstant voor de arme sieckelijcke Gildebroeders gedestineert, alle vierendeel iaers bij ijder
sullen worden betaelt, en bij de geauthoriseerde reeckemeesters ontfangen, sullende die geene
soo haer hier tegents comen te stellen, worden gestraft met een boete van een olde schilt, bij
parate executie te voldoen.
444. Den 17de Sep(tembris) Anno 1654, fol.128vo.
Opte requeste van Antonius Kalsbeck soone van zaeliger Antonius Kalsbeck alhijr
schoelmeester overleeden, remonstrerende daerbij hoe dat hij suppliant tot Jlst in Vrieslandt is
woenachtich ende aldair omtrent thijn jaren organist ende schoelmeester is geweest, sich daer
mede met vrouw en kinderen gemeent dat het is gebeurt, dat suppliant sijn vrouw hebbende
verlooren, met dree kinderen is comen wedenaer te sitten, daer toe dermaten van de
Almoegende Godt besoecht aen sijn gesicht, dat hij sijn voorschreven diensten niet langer
heeft connen waernemen ende deselve heeft mote quiteren met ontbeeren van de profiten,

Pagina 89 van 208

daer van comende waer durch alsoe suppliant in schulden is comen te vervallen ende niet sal
weeten te leeven, sonder te werden geasisteer, doch terwijle suppliant wegen sijn zaeliger
vaders successie in eijgendoem noch overig heeft, een vijfte part huijser alhijr op de
Oldestrate gelegen, soe bij sijn zaeliger vader bewoent ende naegelaten is, soe suppliant wel
geneigen was te vercoopen in regardt van sijn ongevall soe hem is overgecomen; Als ist dat
suppliant van haer Achtbare is versoeckende haer Achtbare consent om het voorschreven
vijfte part huijses aen sijn broder ofte ijmandt anders, tot affdoeninge sijner schulden te
moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren in dit versoeck ende dat om redenen bij
dese requeste gededuceert.
445. Den 21ste Sept(embris) Anno 1654, fol.129vo.
Opte requeste van Gretien Gerritsen Cruit weduwe van zaeliger Lubbert Hermsen
caechschipper, versoeckende in haren soberen staet en armode daer suppliante met ses kleine
kinderkens is bliven sitten met een jaerlijcks penninckien geasisteert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Ram loco Backer sal hebben te ontfangen.
446. Den 23ste Sept(embris) Anno 1654, fol.130.
Opte requeste van Jan Dreesen meijer vant’ Ecclesiastique erve te Oosterwolde, versoeckende
in regardt, dat sijne dijcken nu verleeden winter geheel durch de sormen wech sijn geslagen
geweest ende met groote costen bij hem suppliant wederom opgemaeckt sijn, versetten van
sijne excessive gedaene oncosten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren om redenen bij de requeste gededuceert
ende andere goede consideratien suppliant van sijne pachtpenningen van de jaren 1653 / 54
ende 54 in ijder jaer dree en dertich caroli gulden.

447. Idem [23 Septembris 1654], fol.130.
Opte requeste van Annechien Jacobsen weduwe van zaeliger Aelt Voerman, versoeckende in
hare groote armode eenige asistentie als mede eenich hoeij voor hare twee koenen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt het mondelinge bericht van Egbert Hermsen Muller in
plaetse van Jan Hermsen cranck te bedde liggende, hijr op verstaen hebbende, accorderen dat
Egbert Hermsen Muller voor suppliante en hoer man voor vijff en twintich goltgulden hoeij
sal moegen coopen, welcke 25 goltgulden hij Egbert Hermsen Muller sal moegen corten aen
sijn pacht van de Ecclesiastique Camer de Anno 1653.

448. Idem [23 Septembris 1654], fol.130vo.
Opte requeste van Dove Dirx dochter.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Ram loco Backer.
449. Den 28ste Sept(embris) Anno 1654, fol.130vo.
Opte requeste van Aeltien Robberts, dochter van zaeliger Dirck Robbertsen tot Oosterholt,
remonstrerende hoe dat sije suppliante een soontien is hebbende van 13 jaren soe Anno 1651
melaets is bevonden, waer durch t’ selve heeft ommegaen om aelmossen te vergaederen ende
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alsoe bij haer Achtbare het ommegaen generalijck is geinterdiceert versoeckt over sulcks
suppliante dat het voorschreven hare soontien het ommegaen moechte werden geaccordeert,
ofte dat andersints t’ selve haer kindt moechte versorcht worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante en soontien hijrinne verhaelt in
plaetse van t’ versoechte ommegaen des smiddages met eene portie, soe de kerckmeester van
St. Geertruiden en Catharien Gasthuijs hem des middages gelive laten te volgen.

450. Den 7 Novemb(ris) 1654, fol.131.
Opte requeste vande Gildemeesters van Severij gilde, versoeckende volgents den inhoudt van
haer Gildebrieff, dat geen twee meisters van haer ampt, in een huijs ende op eenen deel
moege wercken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, willen alnoch de gildemeesteren van Severij gilde, bij
haer gildebrieff maintenieren, als dat geen twee meister, in een huis sullen moegen wercken.

451. Dito [7 Novembris 1654], fol.131.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Mr. Sander Andreesen, timmerman, versoeckende
alsoo haer eheman subitelicken in desen Stadts Campens arbeijt is overleden, dat haer Ed.
Achtbaren haer mit een onderholt gelieven te suppediteren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne mit thijen goltgulden eens,
om uijt de geestlicke caemer van de E: heer Caemener Everhardt Ram t’ ontfangen.

452. Idem [7 Novembris 1654], fol.131vo.
Opte requeste van Steven Geertsen versoeckende in sijn hooge olderdoom mit een penninck
mochte worden begunstiget.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit thijen oltgulden eens om
vuijt de geestlicke Caemer van de heer Caemener Everhardt Ram t’ ontfangen.

453. Idem [7 Novembris 1654], fol.131vo.
Schepenen ende Raedt, hebben Hermanno ten Tooren, voor t’ offerieren van seecker theses de
emptione ende vanditione begunstighet mit vijff en twintich goltgulden om vuijt de caemer
van de E: Burgemeester Everhardt Ram loco Heijmen Hermsen Backer t’ ontfangen.

454. Idem [7 Novembris 1654], fol.131vo.
Schepenen ende Raedt, hebben Bernardo Borneman voor t’ offerieren van seeckere theses, de
fideiussoribus begunstiget mit vijff en twintich caroli gulden, om uuijt de Caemer van de E:
Burgemeester Everhardt Ram loco Heijmen Hermsen Backer t’ ontfangen.
455. Den 9de Nov(embris) 1654, fol.131vo.
Opte requeste van Woelert Willemssen van de Ecclesiastique Caemer hebbende het Stubbe
stuckien tot Raelte gecoft voor 173 goltgulde, welck tegenwoordich hem qualijck mogelijck
waeren te voldoen, door dien sijn vader sijnde overleden ende hij sijn broeders hebbende
uijtgecoft, daer door ontblotet was van penningen versoeckende derhalven dat hij opgedagte
capitaele cooppenningen mits betaelende de verlopene interesse noch een iaer 3 á 4 te mogen
behouden.
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Was geapost: Supplant uijtbrengende acte in forma, dat de burgen in haer aengenomen
burgtocht de versogte tijt sullen willen continueeren, wordt hem gunstelijck de tijt van twee
iaeren toegestaen.

456. Dito [9 Novembris 1654], fol.132.
Op de requeste van Pieter Geleisen speldemaecker, versoeckende dat hij de goederen van sijn
zaeliger moeder Reingien Pieters onder benefitie van inventaris, mit een ofte twee van de
bewuste crediteuren mocht aenveerden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben geauthoriseert ende authorisieren cracht deses,
de E: Pieter Gleisen speldemaecker nefens Jan Gerritsen van Dijck ende Anthoni Monnij als
crediteuren over den boedel van Reingien Pieters, om de om de selvige toe helpen redden
onder benefitie van inventaris aen toe veerden.

457. Dito [9 Novembris 1654], fol.132.
Opte requeste van Jan Gerritsen, versoeckende vermits het overlijden van sijn zaeliger
schoenvader Arent Fransen Backer metten dienst als Wagemeester van de Veenepoorte
begunstiget te worden, onder praesentatie van sijn moeder te sullen verpleegen.
Was geapost:
Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant metten vacerenden
Wagemeesters dienst in de Veenepoorte. Ende dat op de profijten daer toe staende, ende mach
hijr op comen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt, om te presenteren den eedt daer toe
staende, mets dat hij suppliant ingevolch van sijn presentatie, sijn moeder nae behoiren sal
hebben te verplegen.
458. Den 14de Novemb(ris) Anno 1654, fol.132vo.
Opte requeste van Hermen Warnersen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen dat aen suppliant durch dat de respective
momberen tot uuitrustinge van soone nae Oist Indien sullen gevolcht worden, de opcompsten
van de kinderen zaeliger moeders clederen, ende dat allene voor den tijt van een jaer ende
langer niet.

459. Idem [14 Novembris 1654], fol.133.
Opte requeste van Dr. Hermannus ten Toorn J:U:Dr., versoeckende consent om alhijr te
moegen practiseren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant om alhijr te moegen
practiseeren.

460. Idem [14 Novembris 1654], fol.133.
Opte requeste van Dr. Bernardus Borneman J:U:Dr., versoeckende consent om alhijr te
moegen practiseeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant om alhijr te moegen
practiseeren.
461. Den 14de Novemb(ris) 1654, fol.133.
Opte requeste van Barent Pieterssen Steenhuijsen, versoeckende tot verwijderinge van sijn
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huijs en het setten van een bedstede, alhier achter nieuwe naest de Coolhoeck tegenover over
de brouwerije van den Oliphant 1 ½ voet in de gedachte hoeck, tegen behoorlijcke erkentenis,
te mogen inspringen.
Was geapost: Suppliant wordt de versogte anderhalve voet gunstelijck van Schepen en
Raedt tot revocatie geconsenteert, mits daer strictelijck bijblijvende sonder verder uijtte
springen.
462. Den 16de Nov(embris) 1654, fol.133vo.
Hebben Schepenen ende Raedt Dno. Petro Visscher wegen de dedicatie van een theologische
theses de Remissione peccatorum, begunstiget met 25 caroli gulden uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Loussen de anno 1654.
463. Den 18de Nov(embris) 1654, fol.133vo.
Opte requeste van Johan ten Toorn, Scholtis clagende dat hij in t’ pachten van de groote Wee
grotelix was geabuseert, als meinende die selve gepacht te hebben voor 50 caroli gulden
nochtans van de Ontfanger Steenbergen wordt aengesproocken voor 81 caroli gulden, het
welcke, alsoo het landt door hoeijen, schueren seer is bedorven, daer uijt veer can worden
geproffiteert, met versoeck dat haer Achtbaerheden gunstelijck off het landt aenhaer
belieffden te nemen off het den suppliant door opgedagte 50 caroli gulden te laten.
Was geapost: Suppliant wordt gunstelijck van sijn pacht, geduirende de pachtiaeren,
geremitteert sesthijn caroli gulden, mits het resterende praecise betaelende.
464. Den 21ste Nov(embris) 1654, fol.134.
Opte requeste van Metthien Henrix weduwe van Jan Thijssen.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltguldens uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Burgemeester Louwe Jans.

465. Idem [21 Novembris 1654], fol.134vo.
Opte requeste van Andries Rijcksen, remonstrerende hoe deser Stadts Ecclesiastique Caemer
en Armen uijt sijn huijs tegen over het Geertruiden Gasthuijs van Anna van der Straeten een
iaerlixe rente sijn hebbende, en dat hij hetselve vrij hadde vercoft, met versoeck dat het selve
daer van op sijn huijs achter de Boven kercke bij de Coorenmarckt mochte werden gelegt,
welck t’ eenemael is vrij en onbeswaert.
Was geapost: Fiat ut petitur.

466. Idem [21 Novembris 1654], fol.134vo.
Opte requeste van het Backers Gilde versoeckende dat sij den kuerdach van haere
Gildemeesters, tot dese tijt gecelebreert op Lucie met goetvinden en consent van haer
Achtbaren mochten veranderen tot op den 1ste Augusti, en vervolgents haere hoochtijt, en sulx
tot voortcominge van verscheijden inconvenienten, mits dat den aenvanck sal werden
genomen op den 1ste Augusti 1656, soo dat de Gildemeesters nu op Luciae werdende
vercoren, als dan eerst souden comen aff te gaen.
Was geapost: Supplianten wordt gunstelijck dit versoeck bij Schepen en Raedt toegestaen.
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467. Idem [21 Novembris 1654], fol.135.
Opte requeste van Gerrijt Wachter versoeckende een subsidium tot huijshuir.
Was geapost: Suppliant wordt gunstelijck bij Schepen en Raedt tot stuir van huijshuir
toegestaen twaelff goltgulden uijtte Stadts Caemer van de heeren Worst en Crachsen Stuirman
J:U:Lt.

468. Idem [21 Novembris 1654], fol.135vo.
Op 2 overgegeven requesten van Goris Franckssens erffgenamen, versoeckende wegen de
schade van het ongemeen wechlopen der dijcken, en verhogen der verpondinge, iaerlix t’
sedert den jaere 1651 hebbende gemonteert 19 gulden restitutie en vergoedinge.
Was geapost: Schepenen ende Readt begunstigen suppliant om verscheijden consideratien
een somma van vijff en veertich caroli gulden, vijffthijn uijtte Ecclesiastique Caemer van de
jaere 1652 vijffthijn uijt die van 1653, en uijt die van 1654 mede vijffthijn caroli gulden.

469. Den 30 Novembris Anno 1654, fol.135vo.
Opte requeste van Erick Cramer voirsinger in de Buiten kercke ende schoelmeester int’
Buiten quartier, versoeckende dewijle suppliant in regardt van sijnen hoogen olderdoem, sijne
diensten nae behoiren niet wel langer sal connen waernemen, dat suppliant met sijn
tractement van hondert caroli gulden des jaers soe hij wegent voirsingen in de Buiten kercke
is genitende, sijn leven lanck moege gebeneficieert bliven ende dat hij suppliant tegens het
verlaten van sijn vrije woeninge van de schole een cleine recognitie des jaers moege geniten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt continueren suppliant bij sijn tractement van hondert
caroli gulden bij provisie den tijt van een jaer ende voorts suppliant sijn voerdere verseuck
affslaende.

470. Idem [30 Novembris 1654], fol.136.
Opte requeste van Wendele Gerritsen, versoeckende mette Stadts Ecclesiastique woeninge bij
t’ Arme Weeshuijs, daer eene van deser Stadts kaerluijden ingewoent heeft, ende nu
overleeden is begunstiget te worden presenterende aen de weduwe van Aelt Henricksen
Voirman des jaers uuitte keeren alsoedanige twintich goltgulden als deselve uuit goede
consideratien voir desen bij eene Achtbaren magistraet geaccordeert sijn, om van de
voorschreven woeninge van de huijrluijden des jaers te ontfangen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante mette woeninge hijrinne
verhaelt ende dat bij provisie ende tot revocatie van haer Achtbaren mets betaelende ende
continueren des jaers aen de weduwe van zaeliger Aelt Henricksen Voirman de somma van
twintich goltgulden, aenvanck nemende op Paesschen Anno 1656 sal verschenen wesen.
471. Den 2de Decembris 1654, fol.136vo.
Opte requeste van Rutger Willems en Albert Soeteman momberen van Gerrijt Jans en Mettien
Soetemans onmondige kinderen, versoeckende authorisatie, om tot vercrijginge van opdracht
van seecker huijs in de Nieustrate gelegen voor haere pupillen, te mogen negotieeren 376
goltgulden en op het selve huijs versegelen.
Was geapost: Supplianten worden bij Schepen en Raedt geauthoriseert, de genoemde drie
hondert ses en seventich goltgulden te mogen negotieeren, om naer vercregen opdracht
dieselve op het huijs te versegelen.
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472. Dito [2 Decembris 1654], fol.137.
Opte requeste van Mr. Claes Steenberch, versoeckende, alsoo hij in ervaringhe gecoemen is,
dat Mr. Erinck Craemer geene kijnderen meer en heeft ende derhalven voorhebbens is, de
schoele bij de Buijttenkercke te verlaeten ende bij sijne dochter mitter woene inte trecken, dat
hij mit de vacante leedighe behuijsinge ende schoele mochte werden gebeneficieert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant mit de leedighe behuijsingen
ende schoele, aent’ buijten kerckhoff.

473. Den 28 Novemb(ris) 1654, fol.137vo.
Opte requeste van de respective Gildemeesters ende Overluijden vant’ samptlicke
Schoemaeckers Gilde, versoeckende een eeck muele te moegen setten boven poorte op de
Catte, alwaer de vulle muele gestaen heeft.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, consentieren ende accordieren supplianten, de plaetse
de catte, boven poorte, van een eeckmuele daer te moegen setten ende opbouwen ende sal
supplianten, de plaetse in de muire, aldaer het poortien sal gemaeckt, aengeweesen worden.

474. Idem [28 Novembris 1654], fol.137vo.
Opte requeste van de curatoren van Bette Claes desolaten boedel.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat de penningen onder Jurrien Peters van
desen boedel berustende in den Gerichte sullen worden gedeponeert om bij de respective
creditueren, daer op naer Stadtrechte te worden geprocedeert.

475. Idem [28 Novembris 1654], fol.138.
Opte requeste van Marrigien Adams over de 5/4 iaers cranck geweest sijnde.
Was geapost: Wordt begunstigt met 15 goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer
Burgemeester Loussen.

476. Den 16 Decemb(ris) Anno 1654, fo.138.
Opte requeste van Jean du Mortie, versoeckende dat tot reddinge van de boedel soo van hem
als van sijn zaeliger huijsvroue Bette Dircksen eenige goederen, als mede seecker huijs ende
arve op de Vloetdijck gelegen niet tegenstaende hij suppliant in de goederen ende sijn zaeliger
huijsvrouwe is betuchtiget moegen vercooft worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt het bericht van parthije advers hijr op verstaen
hebbende, ordonneren in desen dat het huijs ende aeve hijrvoir verhaelt op den Vloedijck
gelegen, bij suppliant ende sijne stieffkinderen, ten meesten prijse sal moegen vercooft
worden, ende dat de penningen soe daer van werden procederen, in den Gerichte sullen
gedeponeert worden, ende dat tot profijt van de geene, soe het meeste recht daeraen sijn
hebbende.

477. Idem [16 Decembris 1654], fol.138vo.
Opte requeste van Henrick van der Linde ende Dirck Lambertsen curatoren van wijlen Albert
Bolten sterffhuijs versoecke alsoe Albert Bolte in Octobris 1652 is gestorven, dat het selve
halve jaertractement durch de Camener Vriesen, haer mochte betaelt worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat dit hijrinne verhaelde halve
jaertractement, durch de Camener Vriesen, aen suppliant in qualite sal betaelt worden.
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478. Den 18 Decemb(ris) 1654, fol.138vo.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Remmelt Lubbertsen Voerman, versoeckende
datse in haere bedroeffde weduwlicke ende arme staet, uuijte goede insichte mildaedelijck
mochte worden geadsisteert.
Was geapost: Schepeen ende Raedt begunstigen suppliantinne mit thijen goltgulden eens,
om uuijte de Caemer van de Ed: Burgemeester Louwe Jans t’ontfangen.
479. Den 23ste Decemb(ris) Anno 1654, fol.139.
Opte requeste van de Boeckholders vant’ geslachte der vette beesten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat niet allene de parate executie over de
cooppenningen van de vercoofte vette beesten plaetse sal hebben in conformite van de
ordonnantie vant’ Bestiael daer van sijnde, maer oock van de boeten in de ordonnantie
geexprimeeert, doch de executie van de boeten, sal met kennisse van de heer Burgemeester
inder tijt geschieden ende gedaen worden. En worden alnoch de dienaers ende booden, in
conformite van den 9 articulen van de ordonnantie gelastet supplianten ten dienste te staen, als
sij daertoe sullen sijn versoecht ten eijnde deselve hare penningen ende boeten moegen
becomen ende de ordonnantie vant’ beestiael alsoe wel ende nae behoiren moege worden
geobserveert ende achtervolget.

480. Idem [23 Decembris 1654], fol.139.
Opte requeste van Aeltien Henricksen weduwe van zaeliger Jacob Rouckes, versoeckende in
hare soberen staet eenige asistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens
uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Louwsen te ontfangen.
481. Den 30ste Decemb(ris) 1654, fol.139vo.
Wegent offereren ende dediceren van seeckere theses comatis subcaelestibus hebben
Schepenen ende Raedt Joannem Brele begunstiget met vijff en twintich goltgulden eens, soe
uuitte Ecclesiastique goederen van de camener Louwsen sullen betaelt worden.

482. Idem [30 Decembris 1654], fol.139vo.
Opte requeste van Janneken Petersen weduwe van zaeliger Henrick Dircksen kistemaecker.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante tot hares soons studia eens
extraordinaris, uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Louwsen met vijff en twintich caroli
gulden.
483. Den 4de Jan(uarij) 1655, fol.139vo.
Opte requeste van Trijne Peters alias Bodde.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Burgemeester Loussen.
484. Den 16de Januarij Anno 1655, fol.140.
Opte requeste van de weduwe van Asse Aers, remonstrerende hoe dat sij ende haer salige
eheman in pacht hebben gehadt seecker hoijlant van de Geestlijckheit deser Stadt gelegen tot
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Wesep in de Hollander ackeren, ende dat sij om betaelinge van achterstedige penningen van
den kerckmeester seer wert aengesproecken, edoch dat suppliante die in de quade jaren te
niete geraeckt is, ende vant’ gepachte landt niet genoten heeft geen raet en weet totte
betaelinge iae met haer ses kinderen naeuwelicks den kost kan kriegen, versoeckende
verseuckende remissie van de schuldige pacht penningen int geheel ofte ten deele.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliante om goede consideratien van
hare pacht in de Ecclesiastique Caemers de annis 1652 ende 1653 in ijder Camer dree ende
dertich caroli gulden.
485. Den 20ste Januarij Anno 1655, fol.140vo.
Opte requeste van Barent Arentsen Koer schoelmeester in de schoele bij de Boven kercke,
versoeckende in regardt van het voorleesen in de Buitenkercke vermeerderinge sijnes
tractement.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant eens extraordinaris met vijff en
twintich goltgulden soe suppliant uuitte Ecclesiastique goederen ofte Camer van den E:
Louwsen sal hebben te ontfangen.
486. Den 27ste Januarij Anno 1655, fol.140vo.
Opte requeste van Lubbert Jansen Geel, versoeckende dewijle de veerman vant’ Soevelinger
veer Geerlich Evertsen overleeden is, metten selven dienst wederom te moegen versien
worden.
Was geapost:
Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende
veermanschap op Soevelingen.
487. Den 30ste Januarij Anno 1655, fol.141.
Opte requeste van Hermen ende Willem Albertsen als mede Ude Albertsen wesende onder
malcanderen vleiselijcke broeders ende susters vertoenende hoe dat supplianten broeder Jan
Albertsen t’ sampthuijs vrouwe onlangs is comen te overlijden naelatende soeven naechte
onmundige kinderen sonder goedt, ende over sulckx indien sij niet hongers noodt souden
moegen comen te vergaen sonder goede luijden moten aensprecken ende onder anderen bij
deser Stadts Armen camer haer kost moten soecken. Twelcke alsoe supplianten ende andere
goede vrunden niet geerne souden sien hebben derhalven door sonderlinge commiseratie daer
toe beweegen sijnde geresolveert, die ses kinderen sonder u weledele ofte Armen Camers last
naer naer haer te nemen ende op te brengen allene weeten geen raedt tot het sevende, om dat
het eenichsints onnosel ende omtrent 2 jaren olt oock het ionckste is, versoeckende dat u
weledele mede die handt beliven daer aen te slaen ende daertoe een liberael subsidium
iaerlijckx mede te deilen, ten fine het onder suppliants behoirlijcke opsicht mede schriftelick
opgeteckent ende in sijne armode niet verlaten moege werden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen tot dit hijrinne verhaelde ionckste kindts
onderholt des jaers vijff en twintich goltgulden, soe jaerlijcks uuit deser Stadts Ecclesiastique
Camer in twee termijnen, als Paesschen ende Michaeli sullen betaelt worden, waer van het
eerste termijn op toecomende Paesschen sal verschenen wesen, ende dit alles tot revocatie van
Haer Achtbaere.
488. Den 3de Feb(ruarij) Anno 1655, fol.141vo.
Opte requeste van Mr. Melchior Metraat metselaer, versoeckende metten dienst van deser

Pagina 97 van 208

Stadts Ecclesiastique Camer wegen de impotentie van Mr. Hermen Gerritsen begunstiget te
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant wegen de impotentie van Mr.
Hermen Gerritsen metten dienst van obgemelte Hermen Gerritsen om deser Stadts
Ecclesiastique metselaer te worden.

489. Idem [3 Februarij 1655], fol.142.
Op de requeste van Winolt Henricksen (Arentsen?) Stadt stratemaecker, versoeckende met
een iaerlijckx tractement begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen nede Raedt begunstigen suppliant des jaers met thijn goltgulden,
soe suppliant in twee termijnen als Paesschen ende Michaelis uuit deser Stadts Camer sal
hebben te ontfangen, waer van het eerste termijn toecomende Paesschen sal verschenen
wesen, ende sal suppliant geholden wesen de justitie te asisteren, als sijne voorsaten gedaen
hebben.

490. Idem [3 Februarij 1655], fol.142.
Opte requeste van Henrick Jansen van der Vecht remonstrerende hoe dat hij suppliant in
stadts werck sijn rugge hebbe gebroecken, versoeckende ondersulckx dewijle suppliant geene
middelen heeft om van te leven een penninckien ter weecke om met vrouw ende vijff
kinderen daer van haer onderholt te moegen hebben.
Was geapost:
Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant den tijt van thijn weecken
met eenen goltgulden des weecks, soe suppliant uuit deser Stadts Camer in der tijt sal hebben
te ontfangen, waervan de eerste goltgulden toe comende saterdach sal verschenen wesen.
491. Den 8ste Februarij Anno 1655, fol.142vo.
Opte requeste van Meinert Johannis ende sijn huijsfrou.
Was geapost: Dewijle suppliant met sijn huijsfrou buiten consentvan Schepenen ende
Raedt haer binnen dese Stadts vrijheit aen den Steendijck hebben nedergesetth, soe
ordonneren haer Achtbare dat suppliant met sijn vrouwe ende kinderen tegens Paesschen toe
comende haer uuit dese Stadt ende de vrijheit van dien sullen hebben te begeven.

492. Idem [8 Februarij 1655], fol.142vo.
Opte requeste van Wijcher Boom.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer vande
heer Burgemeester Loussen.
493. Den 10de Februarij Anno 1655, fol.143.
Opte requeste van Arent Henricksen blaser vant’ boven orgel versoeckende in regardt van
sijnen soberen staet, met een penninckien geasisteert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens. Soe
suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van de Camener de E: Louwsen sal hebben te
ontfangen.

Pagina 98 van 208

494. Idem [10 Februaij 1655], fol.143.
Opte requeset van Arent Henrix van der Nieuenburg ende Cornelis Henrix momberen van
Jennigien Jans kinderen bij Pieter de Haen in echte verweckt, en oock van Court Croon en
Evert Janssen mede momberen van gedachte Jennigien Jans kinderen bij Wessel Alberts
geprocreert, versoeckende authorisatie tot vercopinge van de Haenen Brouwerijen, om alsoo
tot scheijdinge met der kinderen srieffvader te connen geraecken.
Was geapost: De momberen respective worden geauthoriseert de Haenen Brouwerije mede
te mogen vercopen mits de penningen tot voordeel van haere pleegkinderen worden
aengelegt.
495. Den 13de Feb(ruarij) Anno 1655, fol.143vo.
Opte rqueste van deser Stadts beijde booden, versoeckende ijder met een reijserock te moegen
versijn worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen deser Stadts booden, ijder met een
reijserock, soe deselve uuit deser Stadts Camer van de Cameners de heeren Worst ende
Crachtsen sullen hebben te ontfangen.
496. Den 18de Feb(ruarij) 1655, fol.143vo.
Op de requeste van Lijsbeth Jansen, versoeckende mette woeninge op deser Stadt Toorn,
tusschen de Cellebroeders ende Broederpoorte, durch het afftrecken van eenen Albert Claesen
begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mette woeninge hijrinne
verhaelt, ende dat tot revocatie van haer Achtbare.

497. Den 18 Febr(uarij) 1655, fol.144.
Opte requeste van Joncker Gerrijt Voorn remonstrerende hoe dat hij aen Dno. Olen sijn huijs
hadde vercoft voor 2650 caroli gulden, 3 rosenobels, 2 rijxdaelders, welcke bij Joncker toe
Boecop van Utrecht, uijt cracht van seecker vercregen sententie waeren gearresteert, sulx de
heer cooper swaricheijt is maeckende eenige penningen daer van te tellen met versoeck, alsoo
hij verscheijden andere schulden is hebbende, dat haer Achtbare gratieuselijck hem suppliant
daervan belieffden toe te staen 400 caroli gulden, 3 rosenobels en 2 rijxdaelders wesend ehet
eerste termijn, mits de reste monterende noch, daervan sijnde getrocken de beswaernis tot
1050 caroli gulden, 12000 derselver gulden tot proffijte van Joncker toe Boecop verblijve
connende dieselve uijt noch andere goederen, als het goedt en bogaert tot Sallick de Brinck,
een rente uijt den Coolchen Dom, mitsgaders 4 mudde rogge en 2 mudde boeckweijte, in
welcke hem suppliant een regt 4de part toebehoort, het overige connen vercrijgen.
Was geapost: Gesien het berigt hier op bij Juffer toe Boecop overgegeven, verstaen
Schepenen ende Raedt dat tot betaelinge vna de dootschulden Joncker Voorn een somma van
drie hondert caroli gulden van de cooppenningen sal vermogen te trecken, blijvende de reste
tot verseeckeringe van Joncker toe Boecop.

498. Idem [18 Februarij 1655], fol.144vo.
Opte requeste van Jan Gerrijtssen wagemeester in de Veenepoorte, versoeckende dat hij in
plaets van sijn huijsvrouwen vader met het Broeckherderschap in t’ Boven Quartier mochte
werden versien.
Was geapost: Wordt begunstigt met het Broeckherderschap van het Boven Broeck mits hij
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de Veenenpoorte met veegen sal hebben schoon te houden.

499. Den 1 Martij Anno 1655, fol.145.
Geesien Coertsen hebben Schepenen ende Raedt op haer versoeck in haren soberen staet
uuitte Ecclesiastique Camer van de E: Louwsen begunstiget met thijn goltgulden eens.

500. Idem [1 Martij 1655], fol.145.
Opte requeste van Jannichien Joris weduwe van zaeliger Joris Henricksen, versoeckende in
haren soberen staet mette prove in St. Geertruiden Gasthuijs, begunstiget te worden.
Was geapost: In plaets van versoechte gasthuijs zal dat uuitte Ecclesiastique Camer van de
Camener de E: Louwsen vijff goltgulden eens.

501. Idem [1 Martij 1655], fol.145vo.
Opte requeste van Aeltien Henricksen huijsfrou van Dubbelt Cornelissen versoeckende in
haren soberen staet met de prove in eene van deser Stadts Gasthuiijsen begunstiget te worden.
Was geapost: In plaetse vant’ versoechte Gasthuijs, begunstigen Schepenen ende Raedt
suppliante met thijn goltgulden eens soe de Ecclesiastique Camer in tempore met veerthijn
stuivers ten weecke, aen suppliante sal hebben te betaelen.

502. Idem [1 Martij 1655], fol.145vo.
Opte requeste van Jannichien Claesen dochter van zaeliger Claes Cristen, versoeckende
wegen haer suster Albertien Claes dat deselve wegen haer soberen staet ende indispositie,
mette prove in eene deser Stadts Gasthuijs moege versien worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, verstaen dat suppliantes suster tot Paesschen
aenstaende int’ sieckenhuijs sal moegen verblijven, genitende alnoch uuit deser Stadts Camer
des weecks tot Paesschen voirschreven een daler ende sal suppliantes suster op tijt
voorschreven het sieckenhuijs hebben te verlaten ende haer selven als dan hebben te
verplegen.

503. Idem [1 Martij 1655], fol.146.
Uuit goede consideratien, hebben Schepenen ende Raedt Mr. Coert Jansen Vrijdach tot
desselves onderholt des sweecks uuit deser Stadts Ecclesiastique Camer in tempore
begunstiget met twee caroli gulden.

504. Den 3 Martij Anno 1655, fol.146.
Op de requeste van de creditores van Reiner Egbertsen, mullenaer sijnde van hijer gevlucht.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Geert Lourens ende Hermen Otsen tot
curatoren over den boedel van de voorschreven Reijner Egbertsen ende worden de
voorschreven curatoren mede geauthoriseert, om de roerelijcke goederen van den
voorschreven boedel durch den vendumeester ende de onroerlijcke goederen ten overstaen
van de heeren hooftluijden te moegen vercooft worden.
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505. Den 3 Martij 1655, fol.146vo.
Opte requeste van Trijne weduwe van Sander Timmerman haer been hebbende gebroecken.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Burgemeester Loussen.
506. Den 8ste Martij Anno 1655, fol.146vo.
Opte requeste van Peter Jansen, deurwaerder van de Buiten Kercke versoeckende mette
wooninge ende toorne van zaeliger Jan Karsten begunstiget te worden.
Was geapost: Hijr op can niet gedisponeert worden, maer wordt met deser Stadtoorne
hijrinne verhaelt begunstiget deser Stadtsbode Peter Albertsen, soe deselver selffs sal moegen
bewoenen opte deselve aen een ander bequaem persoon verhuijren.

507. Idem [3 Martij 1655], fol.147.
Opte requeste van Dirck Stevents weduwe.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Loussen.

508. Idem [3 Martij 1655], fol.147.
Opte requeste van Anna van der Straten versoeckende een iaerlix tractament.
Was geapost: Wordt begunstigt met vijff goltgulden eens uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Loussen.

509. Den 19 Martij Anno 1655, fol.147.
Opte requeste van Jan Petersen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt stellen tot momberen over suppliants kindt Simon
Jansen genaempt soe hij bij sijn zaeliger huijsvrou Merrichien Simonsen in echtschap heeft
verworven Dirck Jacobsen ende Court Hermsen authoriserende over mede deselve momberen
om neffens suppliant vant’ vercogte landt in Mastebroeck gelegen aen de heer ? [niet
ingevuld] vercocht nae betaelinge van de cooppenningen behoirlijcke te doene gelijck
transport ende overdraecht sulckx nae landtrechte is behoirende.
510. Den 20ste Martij Anno 1655, fol.147vo.
Opte requeste van den E: Henrick van den Linde wesende neffens den heer Burgemeester
Rijnvisch mombaer over die vijer naegelatene onmundige kinderen van zaeliger Willem
Jansen Kock ende Lijsbeth Willemsen in haer leven geweesen eheluiden versoeckende, dat
vermits die momberen met Dirck Berentsen Kock der voorschreven onmundigen stieffvader
wegen haren verstorvene olderen naelatenschap in deelinge sullen treden ende dan de heer
Burgemeester Rijnvisch wegen sijne indispositie, ombequaem is om dieselve bij te woenen,
dat in derselvigen plaetse daertoe gelieven wille te authoriseren den E: Heijmen Willemsen
Vreese.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren de E: Heijmen Willemsen Vreese om
wegen de indispositie van de heer Rijnvisch dese hijrinne verhaelde scheidinge ene deelinge
bij te woenen end edeselve te helpen voltrecken.
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511. Eodem die [20 Martij 1655], fol.148.
Sijn op het versoeck van de Gildemeesteren, segelers en taxier van de drapenie neringe
gedaen op het anholden van de knechten, getroude mans sijnde, gearresteert, geratificeert en
geapprobeert naer volgende articulen, tot onderholt van siecke en het begraeven der dooden,
ende ontlasting van den armencaemer.
1.
Dat voor inschrijven, die nu tegenwoordich sijn en souden mogen comen, elck
persoon betaelen sal vier stuijvers.
2.
En voorts alle maent twee stuijvers, sijnde een halve stuijver ter weecke.
3.
Dat vier schaffers uijt haer gecoren sullen worden om dit gelt te colligeren, daer van
alle halff iaer twee olden affgaen, en twee nieuwen in de plaetse gecoren sullen worden.
4.
Dat het voorschreven gelt gebruickt sal worden tot de mans, als die acht daegen te
bedde sullen hebben gelegen die alsdan des weecks uijtte busse sullen genieten eene gulden
thijn stuijvers, de eene soowel als d’ ander.
5.
Een doode sullen de naeste geholden wesen te draegen en voort draegen van een olde
doode uijtte busse genieten eene gulden, 8 stuijver.
6.
Sal met een olde doode man ofte vrou het halve Gilde mede te begraeffenis moeten
gaen, en met een kint het 4de part van haer genoemde Gilde, ende van een kint te draegen
sullen de draegers genieten uijtte busse veerthijn stuijver.
7.
Wie hier behoort mede te gaen, en niet en doet, sal verbruecken in de busse vier
stuijver.
8.
Als man ofte vrou sterft, sal genieten uijtte busse tot behoeff van de begraeffenis twee
gulden, thijn stuijver.
9.
Wanneer dese busse sijn begin sal nemen, dient saeckelijck een halff iaer ten minste te
blijven, sonder datter ijets uijtgenomen wordt om dieselve een weijnich in vooraet te brengen,
niet wetende off het niet een iaer soude moeten sijn.
10.
Als daer Schaffers gecoren worden, dient nootsaeckelijck dat sij bij een sullen
vergaederen, om uijt de gemeene knechts twee te kiesen, t’ welck alle iaer geschieden sal op
Paeschmaendach, en op Sondach naer Michaelis en wie op de vergaedering sijn naem niet
verantwoort sal hebben verbuert twee stuijver.
In marge: Nota.

De vergaederinge niet te leggen, dan met voorgaende kennis dat van de heer Burgemeester in der tijt.

11.
Alle de Schaffers die haer iaer gedient hebbne als sij affgaen, sullen van haer
ontfangsts ofte uijtgave behoorlijck reeckeninge doen.
12.
Soo daer onwilligen gevonden worden, sullen de Schaffers door de Gildemeesteren de
gildeknecht worden vergunt, om de onwilligen het werck te doen verbieden soo lange tot dat
se voldaen hebben, gelijck de knechts oock doen.
512. Den 27ste Martij Anno 1655, fol.149vo.
Opte requeste van Barent Toenisen Herder ende Gerrit Sonnevelt tot Amsterdam in qualite als
voechden over de kinderen van zaeliger Grietien Albertsen Bolten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat supplianten in qualite uuit het erffhuijs
van zaeliger Albert Bolten sullen gevolcht worden vijff en twintich carels gulden mette
verloopenen interessen van dien, ende dat nochtans onvercortet supplianten wijdere pretensien
wegen hare plechkinderen zaeliger moeders Gretien Albertsen beweesene penningen.
513. Den 29ste Martij Anno 165, fol.149vo.
Opte requeste van Peter Jansen Wijop, versoeckende, dewijle Max Franschen schipper van
deser Stadts jacht deser werelt is overleeden, dat hij suppliant metten selven dienst wederom
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moechte begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant metten vacerenden dienst van
Max Franschen. Ende dat op de profijten daertoe staende.

514. Idem [29 Martij 1655], fol.150.
Op een overgelegte memorie van de weduwe Hardenberg, om te hebben betaelige van 46
caroli gulden 15 stuijver, haer resterende uijtte Caemer van heeren Hell en Langen.
Was geapost: De heer Burgemeester Ram sijne schulden van sijne Ecclesiastique Caemer
de anno 1654 hebbende betaelt sullen dese 46 gulden, 15 stuijver, daer uijt mede worden
voldaen.
515. Den 31ste Martij Anno 1655, fol.150.
Opte requeste van de heer Burgemeester Joan Gansneb genaempt Tengnegel ende Joncker
Reiner Gansneb genaempt Tengnegel, als momberen over de zaeliger Luitenant Jurrien
Gansneb genaempt Tengnegel ioncksten soonthen bij Juffer Agnus Droste in echtschap
geprocreert versoeckende ratificatie van de vercoopinge van desselfs andeel in Alpherdinck.
Was geapost: Schepenen ende Raedt als overmomberen over zaeliger Jurgen Gansneb
genaempt Tengnegel Lieutenant ionckste soontgen bij Juffer Agnus Droste in echtschap
geprocreert, approberen ende ratificeren de handelinge hijrinne verhaelt, gelijck dan haer
Achtbare deselve approberen ende ratificeren cracht deses.

516. Idem [31 Martij 1655], fol.150.
Opte requeste van de E: Everhardt Ram Dr. Med. neffen Thomas de Bonthe als momberen
over Elsien ende Hester Herms, naegelaeten kijnderen van zaeliger Hermen Gijsbertsen, toe
kennen gevende hoe dat haer pleechkijnderen, mit de kijnderen van Goesen Hermsen, nog int’
gemeen ende ongeschifft hebben, seeckeren hoff achter het uijerwerck omtrent de Broeder
poorte, versoeckende haer Ed. mochten geauthoriseert worden, om haer kijnderen aendeel des
voorschreven hoffe ten besten prijse te vercoopen.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen en de Raedt, der Stadt Campen, consentieren
ende accordieren supplianten, om den hoff soo haer pleechkijnderen, mit Goesen Hermsens
kijnderen, alhijer achter het Nieuwe werck gelegen, int’ gemeen hebben, ten meesten profijtte
van de selve, te moegen aen de meest bieden vercoopen.
517. Den 7de April 1655, fol.151.
Alsoo op de penningen onder de heer van Kerckwijck berustende, Jan Petersen toebehorende,
niet formelijck naer Stadtrecht met beslag geprocedeert voor alnoch heeft connen worden,
verstaen haer Achtbare dat dieselve aen hem Jan Petersen sullen werden voldaen en betaelt.

518. Den 12 April 1655, fol.151.
Opte requeste van Dirrickien Hendrix zaeliger Andries Janssens roedendraegers naegelaetene
weduwe, versoeckende mit een liberale penninck tot onderhoudt te moegen werden versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliante mit thijen goltgulden eens,
om uuijt de geestlicke Caemer, van de Caemener de E: Burgemeester Louwe Janssen t’
ontfangen.
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519. Den 14de April 1655, fol.151vo.
Opte requeste van Mr. Sijmon Constapel.
Was geapost: Wordt begunstigt met 10 goltgulden eensuijtte Stadts Caemer van de heeren
Ram en Veene.

520. Den 20 Aprilis Anno 1655, fol.151vo.
Opte requeste van de creditoren van den desolaten boedel van Henrick Henricksen van
Harsenhorst ende sijn vrouw, soe voor eenige weecken uuitte Stadt sijn vertroecken,
versoecende dat Jan Lucsen ende Jacob Rolofs tot curatoren over den voorschreven boedel
moegen gestelt worden, ende dat deselve moegen geauthoriseert worden ten overstaen van de
Hoeftluijden vant’ Cellebroeders Espel het huijs van gedaechte creditoren alhijr in de
Nieuwestrate tegens ove de weduwe Witten, gelegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt stellen tot curatoren over den boedel van Henrick
Henricksen van Harsenhorst ende sijn huijsfrouwe, Jan Lucasen ende Jacob Rolofsen,
authoriserende oock mede deselve om het huijs ende arve hijrinne verhaelt ten overstaen van
de Hoeftluijden vant’ Cellebroeders Espel, nae deser Stadtsrechten te vercoopen.

521. Den 21 Aprilis Anno 1655, fol.152.
Opte requeste van Jan Andriesen pachter van een erve landes gelegen in Oosterwolde deser
Stadts Geestlijckheit toebehoirende, versoeckende om redenen bij de voorschreven requeste
gededuceert, dat de pacht vant’ voorschreven erve van 66 caroli gulden op 56 caroli gulden
moechte gestelt worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen om goede consideratien, dat suppliant in sijn
olde pacht van ses en vijftich caroli gulden sal hebben te continueren.

522. Idem [21 Aprilis 1655], fol.152vo.
Opte requeste van de respective Gildemeesters ende Olderlingen van het semptelijcke
Schoemaeckers Gilde.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, verstaen, dat supplianten tot consent van hare Gilde
tot het uuit ende indragen van hare eeck nae ende van hare eeckmoele een poortien durch de
Stadtsmuijre sullen moegen doen maecken, ter plaetse bij een Achtbare Magistraet haer
aengewesen, ende sulckx met order van de heeren Cameners ende sal de slutel van het
voorschreven poortien bij eene van de sluiters in sijn bewaer gehouden worden belangende
het secret willen haer Achtbare durch de heeren Cameners tot costen van de Stadt daer van
daen doen removeren.
Dievolgende hebben haer Achtbare de Cameners belastet het voorschreven secret van sijne
tegenwoirdige plaetse te doen wechnemen ende t’ selve wederom te doen stellen tusschen het
Oorgatt ende de Catte tegens de steege over durch eene van de boogen nae de Jssel aen
reickende.
523. Den 3de April 1655, fol.153.
Opte requeste overgegeven bij Willem Everts, versoeckende, dat aldewijle hij aen sijn soon
desselffs bewesen moederlijck omtrent sevenvoudt meer als het importeerde, hadde betaelt en
gegeven, en dieselve weijgerich bleeff daer van bedanckinge t’ doen, haer Achtbare hem
belieffden op te leggen dat hij sulx in forma souden hebben in judiecio te praesteren, waer op
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bij hem Henrick Willems gedient sijnde van berigt hebben Schepenen ende Raedt naer rijpe
deliberatie verstaen en doen appostileren gelijck volgt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hier op hebbende gesien het berigt en gehoort des
suppliants verclaeringe, van dat hij aen sijn soon Henrick Willems het bewesen moederlijcke
goet in specie hebbe voldaen en betaelt, verstaen en ordonneren dat hij Henrick Willems aen
sijn vader den suppliant in forma sal hebben te doen bedanckinge goeder ontrichtinge sijnes
moederlijcke goets.
524. Den 22ste April 1655, fol.153vo.
Opte requeste van Jacob Henrixen tot Oosterholt, gepachtet hebbende van de Ecclesiastique
landen laestleden opgeslagen den Russchenmaete met versoeck, dat hij dieselve de drie eerste
pachtiaeren soude mogen bouwen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant om voor dit iaer drie
ackeren oostwaert aenleggende in de Russchencamp te sullen mogen schueren en bouwen, op
conditie dat hij geduirende sijne pachtiaeren, de russchen van de geheele camp twee mael des
iaers sal moeten affmaeijen.
In marge:

Die van den 24 April te soecken naer den 10de Meij.

525. Den 30 Aprilis Anno 1655, fol.153vo.
Opte requeste van den E: Jan Beltsnijder Steenberch ende voorts eenige ander brouweren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat de brouweren van de Scheeps bijren, soe
met groote quantiteiten buiten vervoert worden, van ijder mudde voer accijs betaelen sullen 6
½ stuijver gelijck sulckx voor desen oock geobserveert is.

526. Den 1 Maij Anno 1655, fol.154.
Op de requeste van Jan Gerritsen waegemeester in de Veenepoorte, versoeckende dewijle hij
suppliant de Veenepoorte met veegen moet schoenholden dat hij dessals ter weecke moege
geniten, gelijck sijn zaeliger vader Arent Backer genoten heeft te weeten thijn stuijver.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant wegen t’ veegen ende schoen
holden van de Veenepoorte met thijn stuivers der weecks, welcken dienst suppliant
naebehoiren sal hebben waer te nemen off de voorschreven thijn stuivers sullen comen te
cesseren.

527. Idem [1 Maij 1655], fol.154.
Jan Jansen geweesene uuijrsteller in de Boven Kercke is uuit commisseratien eens,
extraordinaris uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Louwe Jansen begunstiget met thijn
goltgulden ende dat indien hij ut de voorschreven Camer niet extraordinaris heeft genoten.

528. Idem [1 Maij 1655], fol.154vo.
Mr. Dominicus Leedesetter hebben Schepenen ende Raedt op sijn verseuck des jaers tot
huijshuijre begunstiget met vijff en twintich goltgulden in twee termijnen als Paesschen ende
Michaelis uuit deser Stadts Camer te ontfangen, waer van nu op ionckstleden Paesschen het
eerste termijn sal verschenen wesen.

Pagina 105 van 208

529. Den 5 Maij Anno 1655, fol.154vo.
Opte requeste van Melchior Metraat, versoeckende metten dienst van deser Stadts meester
metselaer begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met den dienst van meester
metselaer deser Stadt, ende sal geholden wesen wel ende nae behoiren neerstelijck te
arbeijdende sal dages hebben te geniten, als mede de profijten daertoe staende, gelijck
Mr..Hermen Rijcksen genoten heeft desfal suppliant oock geholden wesen de Justicie te
assisteren, ende voirts hem hebben te reguleren nae de voirwaerden voor de Stadts
truffelmeester daervan sijnde.

530. Idem [5 Maij 1655], fol.155.
Opte requeste van Roloff Henricksen van Rouveen, versoeckende remissie van twee jaren
renthe de Annis 1654 en 55 van 7 gulden 19 stuijvers des jaers, soe de Geestlijcke Camer uuit
sijn huijs ende arve op den Vloedijck gelegen, is verschenen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitreren suppliant de twee jaren verloopenen renthe
hijrinne verhaelt.

531. Idem [5 Maij 1655], fol.155.
Opte requeste van de weduwe van Daniel Sporen, versoeckende tot haer onderholt een
jaerlijckx penninckien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen alnoch suppliante uuit goede consideratie
eens met thijn goltgulden, soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Louwe
Jansen sal hebben te ontfangen.

532. Den 8 Meij 1655, fol.155.
Opte requeste van Marrichien Frans weduwe van zaeliger Mr. Abraham Arents versoeckende
dat sij weduwe als suppliante voorsaete is geschiet mit de woeninge daer sij suppliantinne
tegenwoordich in woent, in haer bedroefden staet mochte begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliante mit de woeninge daer sij
tegenwoodich in woent haer levent lanck.

533. Idem [8 Meij 1655], fol.155vo.
Opte requeste van Claes Janssen schoelmeester toe kennen gevende, hoe dat hij verstaen
heeft, dat mr. Abraham deser werelt is overlieden ende het huijs daer zaeliger Mr. Abraham in
is gestorven tot suppliants schoele is behoorende, versoechende dat hij nae doode van de
weduwe van zaeliger Mr. Abraham mit de woeninghe mocht worden gebeneficiert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant nae doode van de weduwe van
Mr. Abraham, mit de voorschreven woeninge.

534. Idem [8 Meij 1655], fol.155vo.
Opte requeste van Barendt Arentsen Koer schoelmeester in de Boven kercke, versoeckende
dat hij mit het voorsinghers ampt in de Boven ende Broederkercke, soo door het affsterven
van Mr. Abram Arents vacant is geworden, mocht worden gebeneficiert.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, der Stadt Campen begunstighen
suppliant mit de vacante plaetse vant’ voorsingers ampt in de Boven ende Broederkercke ende
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dat opt’ olde tractement daer toe staende.
535. Den 10de Maij Anno 1655, fol.156.
Opte requeste van Gerrit Jansen Clanis.
Was geapost: Schepenen ende Raedt houden ten versoecke van suppliant tot profijt van
desselves creditoren de cessie ende affstant van sijne goederen alsoe gedaen te wesen. Ende
authoriseren tot reddinge van deser desolaten boedel Lambert Kanneman, Rijck Willemsen
ende Egbert Lubbertsen.

536. Idem [10 Maij 1655], fol.156.
Opte requeste van Anna van der Straten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante uuit goede consideratien met
thijn goltgulden eens, soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Louwsen sal
hebben te ontfangen.

537. Idem [10 Maij 1655], fol.156vo.
Opde requeste van Goesen Hermsen ende Jan Kiersen als momberen over zaeliger Jan
Albertsen Backers kinderen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen totte verschenen costpenningen van
Petertien Albertsen thijn goltgulden eens, soe uuitte Ecclesiastique goederen van de Camener
de E: Louwe Jansen sullen betaelt worden.
538. Den 24ste April 1655, fol.156vo.
Opte requeste van Gerrijt Gerrijtsen backer, remonstrerende dat sijn dochter Bijchien Gerrijts
verweckt bij zaeliger Bijchien Roeloffs seer teer en swack is sijnde van welcke hij geen
diensten maer grote costen is hebbende, t’ welck hem bij dese neringloosheijt is ondraeglijck,
met versoeck dat de opcompsten van de goederen sijn dochter van haer bestevader
aengesturven, hem in t’ geheele off ten deele hem toegelegt mochte worden.
Was geapost: Ten opsigte van de swackheijt van het kint verstaen Schepenen ende Raedt
dat den suppliant van de opcompsten van deselvs goederen, bij provisie iaerlijx sal hebben te
genieten dertich caroli gulden.

539. Idem [24 April 1655], fol.157.
Opte requeste van Berent Dirxen backers weduwe in leven broeckherder van het
Broederbroeck, versoeckende dat sij in denselven dienst mochte werden gecontinueert ende
door haer soon doen waernemen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt continueeren de weduwe in de bedieninge van het
Broeder broeckherderschap, sullende het selve door haer soon mogen waernemen.

540. Idem [24 April 1655], fol.157.
Opte requeste van Jacob Foppe tot Oosterholt, vesoeckende remissie over het affgegraeven
boulandt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant in reguardt van het
affgegraeven boulandt drie gulden iaerlix geduirende dese lopende pachtiaeren.
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541. Idem [24 April 1655], fol.157vo.
Opt’ versoeck van Daniel Jacobsen Trutman, hebben Schepenen ende Raedt den selven om
goede consideratien begunstiget met seeckere woeninge opt’ Boverkerckhoff gelegen, ende
dat tot revocatie van haer Achtbaere.
542. Den 11de Maij Anno 1655, fol.157vo.
Opte requeste van Arent Henricks, Blaser vant’ Bovenorgel, versoeckende, durch t’ overlijden
van deser Stadts merckmeester met denselven dienst begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat op dit versoeck niet can gedisponeert
worden, maer vinden om goede consideratien goet dat suppliant int’ begraven van de dooden,
de boven dootgraver sal hebben te assisteren onder behoirlijck salaris. Ende soe wanneer de
boven dootgraver sal wesen overleeden, willen haerr Achtbaren suppliant voor ijmant anders
tot den selven dienst houden voor gerecommandeert, in regardt suppliant daertoe bij
verscheidene goede burgers wordt gerecommandeert.

543. Den 15 Maij 1655, fol.158.
Tot naerder elucidatie van de apostille bij Schepen en Raedt opte requeste van Mr. Barent
Arentsen Koer den 8ste deses affgegeven, hebben haer Achtbare hem toegelegt voor het
voorsingen en voorlesen in de boven en Broederkercke, jaerlix tot tractament hondert vijff en
seventich caroli gulden door welcke gemortificeert sal wesen het geene hij wegen den school
dienst en het voorsingen in de Boven en Buijtenkercke voor desen heeft genoten. Sullende
dese opdrachte hondert vijff en seventich caroli gulden betaelt worden in 4 termijnen en het
eerste op Johanni toecompstig.

544. Idem [15 Maij 1655], fol.158.
Opte requeste van den Eersaeme Gerrit Willemsen van de Weert ende Jurrien Petersen
respective momberen van zaeliger Michael Gerbrantsen sijn huijsfrouwe onmundige
naegelatene kinderen hebben Schepenen ende Raedt de voorschreven momberen
geauthoriseert, om seecker huijs ende arve alhijr gelegen te moegen alieneren ente verhuijren
ende voorts de mobilia ofte huijs raet ende imboedel ten meesten prijse te moegen vercoopen.

545. Idem [15 Maij 1655], fol.158vo.
Is oock Mr. Elias Vrijdach begunstiget met het singen en voorlesen in de Buijten en mede des
winters savonts in de Broederkercke, op een tractament van ses en vijfftich caroli gulden
iaerlix t’ ontfangen uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer in 4 terminen, waer van het eerste
op Johanni toecomende sal sijn vervallen.

546. Idem [15 Maij 1655], fol.158vo.
Opte requeste van Gerrijt Dirxen Meijer, versoeckende alsoo de goederen van de overleden
merckmeester Drees Twente aen hem voor een somma van 1700 caroli gulden van
bereeckende schult bij des selffs huijsvrouwen leven, hadde getransporteert alle sijn goederen,
dat hij mochte werden geauthoriseert tot de overgebleven goederen te vercopen, tot des
suppliants proffijt en betaelinge der dootschulden.
Was geapost: Suppliant wordt nevents Mr. Frerick Saelmaecker geauthoriseert dese hier in
genoemde goederen te inventariseren die ad opus jus habentis te vercopen en voorts de
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dootschulden te betaelen.

547. Idem [15 Maij 1655], fol.159.
Opde requeste van Willem Hobers, versoeckende dewijle Jan Rijcksen, Hoofman tot
Brunnepe overleeden is metten selven dienst begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met den vacerenden dienst
van Hoofmanschap van Brunnepe, ende dat op de profijten daer toestaende. Ende mach hijr
op comen bij de heeren Burgemeesteren in der tijt.
548. Den 19de Maij Anno 1655, fol.159.
Opte requeste van Nellichien Egbertsen versoeckende in haren soberen staet eenige
assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
supliante uuitte Ecclesiastique goederen ofte Camer van den E: Louwsen sal hebben te
ontfangen.

549. Den 25 Maij Anno 1655, fol.159.
Opte requeste van zaeliger Goert Jansen Vrijdach creditoren ende onder anderen van Dr.
Everwijn Bentheim als volmachtiger van Joffvrouw Jannichien versoeckende van Amsterdam
ende Wijert Beltsnijder.
Was geapost: Alsoe de kinderen ende erffgenamen van zaeliger Goert Jansen Vrijdach sich
in des zaeliger vaders herediteit niet gedencken te immisceren, maer haer daer van ten eenen
mael abstineren, als ist dat Schepenen ende Raedt den boedel van opgedachte Goert Jansen
Vrijdach verclaren voor een desolaten boedel, authoriserende tot curatoren over den selven
boedel doctoren Everwijn van Bentheim als volmachtiger van de weduwe Verstegen van
Amsterdam ende van Wijert Beltsnijder neffens de E: Joan Beltsnijder Steenberch ende Mr.
Jan Goertsen, om de naelatenschap van obgedachte Goert Jansen Vrijdach ten meesten profijt
van de uuithebberen ende derselver creditoren nae deser Stadtsrechten te doen vercoopen de
penningen daer van comende te procederen, in dne Gerichte te deponeren, ende nae jaer en
dach het stuck van preferentie en concurrentie daer over ter hoogen bancke alhijr te
disputeren.

550. Den 26 Maij 1655, fol.160.
Opte requeste van Jan Henricksen, Meijer op die Modderkuile, versoeckende remissie van
106 caroli gulden soe hij in de Camer van de heer Eeckholt noch schuldich is ende dat in
regardt van sijne groote geleedene schade.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant om goede consideratien dese
voorschreven 106 caroli gulden.

551. Idem [26 Maij 1655], fol.160.
Opte requeste van Henrick Jansen van der Vecht, versoeckende in regardt dat hij hem heeft
beseriget in Stadts werck ende niet can wercken met een penninckien geassisteert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met een daler des weecks uuit
deser Stadts camer weeckelijck te ontfangen, ende dat alsoe te continueren tot Petri ad
Cathedram toecomende.
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552. Den 29 Maij 1655, fol.160vo.
Hebben Schepenen ende Raedt tot opbouwing van de kerck tot Sweert int’ Graffschap van der
Merck gelegen vereert sestich caroli gulden, soe uuitte Ecclesiastique camer van den E:
Louwe sullen betaelt worden.
In marge:
De acte voor Willem Everts ende Henrick Willems item die van de Cock de dato 26ste Maij, staet naer
den 24ste Junij hier volgende.

553. Idem [29 Maij 1655], fol.160vo.
Voirts hebben haer Achtbaren uuit goede consideratien, de twee ionckste naergelaten
kinderen van zaeliger Drees Twenthe int’ leven deser Stadts merckmeester toesamen bij
provisie uuit deser Stadts Camer begunstiget met vijftich caroli gulden voor een jaer ende dat
in twee termijnen als Michaelis ende Paesschen te ontfangen waervan het termijn
toecompstige Michaelis sal verschenen wesen ende het andere op Paesschen daeraen
volgende.

554. Idem [29 Maij 1655], fol.160vo.
Opte requeste van Gerrit Willemsen tot Brunnepe, remonstrerende hoe dat hij suppliant in de
leste verpachtinge getrocken heeft t’ slach van Stercke Hermen opt’ Haetlandt ende als nu
suppliant t’ huijs van de voorschreven Stercke Hermen meijers wijse solde affgelden, , isset
gebeurt, dat sij Ed. Achtbare hem Stercke Hermen sijn voorschreven huijs toegestaen hebben
te gebruijcken bij t’ landt van Jan Arentsen Bosch, soe tegens t’ huijs over gelegen is, ende als
nu suppliant bij sijn gehuijrde landt een huijs solde timmeren, is hij met U Ed. daerover niet
eens geworden alsoe suppliant gans ongelegen quam beneden den dijck tot excessive costen
een werff te maecken en U Ed. het op de dijck niet wilden laten setten, sulckx dattet voirlandt
bij vertoonder meijers wijse als verhuijrt niet heeft connen gebruicken werden, gelijck
suppliant tot Brunnepe metter woene sich noch bevindt ende voirschreven landt over velt
gebruickt waer door alsoe het niet behirde te sijn, dat hij een koervullen uuitgeve, ende hijn
daerom vreeste doir de Cameners te sullen werden gemolesteert versoeckende dat mets
betaelende het hoorengelt dat hij vant’ koervoel behoire bevrijt te wesen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat suppliant mets betaelende het hoorengelt
vant’ koervoelen sal bevrijt sijn.
555. Den 2de Junij Anno 1655, fol.161vo.
Opte requeste van Jurrien Laurensen Rechter ende Joris Kraenhals respective momberen der
naergelatene kinderen van Anthoni Brugginck geweesene Luitenant versoeckende van haer
Achtbare approbatie ende ratificatie van een vercooft vijerde part huijses ende arven binnen
der Stadt Wesel gelegen, soe ande waechtmeester aldair Johan Schluiter genaemt voor 185
gulden hollandts vercooft is.
Was geapost: Schepenen ende Raedt approberen ende ratificeren, den coop van het vijerde
part van het huijs ende arve hijrinne verhaelt, de cooppenningen daervan procederende sullen
tot profijt van supplianten plechkinderen, op een goet onderpandt belecht worden.

556. Idem [2 Junij 1655], fol.161vo.
Opte requeste van die E: Jacobus ende Joannes Milius, sampt Joest Crouwel respective
swagers ende broder van zaeliger Oloff Crouwel, versoeckende dewijle supplianten sijn
momberen van des voorschreven Oloff Crouwels twee onmundige kinderen, soe hij bij sijn
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zaeliger huijsfrouwe Elisabeth Milius in echtschap heeft geprocreert ende sij supplianten voor
swaericheit sijn vreesende dat haer supplianten moege geaccordeert worden het erffhuijs van
den voorschreven Oloff Crouwel sub benefici inventarij te moegen aenveerden toe fine het
voorschreven erffhuijs tot beste van de creditoren facoenlijck geredet ende supplianten van
haere onmundigen wegen oock niet verkortet weiders moege.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de E: Jacobus ende Joannem Milium
t’ sampt Joest Crouwel, om het erffhuijs hijrinne verhaelt sub beneficio inventarij te moegen
aenveerden.

557. Den 9 Junij 1655, fol.162.
Opte requeste van den E: Gerrit Woltersen Nijhoff, Luitenant als een mede creditoer van
Jurrien van Munster.
Was geapost: Alsoe Jurrien van Munster sijn boedel heeft verclaert te abandoneren en te
verlaten, ende derselver tot profijt van sijne creditoren te cederen, als ist dat Schepenen ende
Raedt den voorschreven boedel houden voor desolaet, ende authoriseren tot reddinge van
obgedachten boedel de Eersaeme Arent Joesten Dijckman, Gerrit Woltersen Nijhoff ende Jan
Lucsen.

558. Den 10 Junij Anno 1655, fol.162vo.
Op de requeste van Jan Gerritsen Veene.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant om sijne huijsingen ende
arven op de Oldestrate gelegen, als mede de woeningen daer achter aen, selves ten meesten
profijte van sijne creditoren te moegen alieneren ende vercoopen ende verstaen haer Achtbare
dat de cooppenningen, soe van de voorschreven behuijsingen ende arven werden comen te
procederen, tot profijt van suppliants creditoren in den Gerichte sullen gedeponeert worden,
immidels worden suppliants creditoren geordoneert mette executie tegens suppliant te
supersederen.

559. Den 11 Junij Anno 1655, fol.163.
Opte requeste van Mergien Jansen weduwe van zaeliger Dirck Tibbe, Barbara Jansen weduwe
van zaeliger Jan Willemsen ende Jutte Jansen weduwe van zaeliger Berent Jansen,
versoeckende consent om van de Somerdijck dijckers, Dronters ende anderen de bott bij de
Rouse te moegen coopen ende deselve weder nae eenes ijders gerijff te moegen uuit coopen.
Was geapost: Hijr op can niet worden gedisponeert maer verstaen Schepenen ende Raedt
dat de Somerdijckers, Dronters ende anderen haer bott ende visch hijr brengende bij geen
voircoop, maer selffs, nae den olden gebruick, op de Stadts vischmarckt sullen hebben te
brengen en te vercoopen.
560. Den 24ste Junij Anno 1655, fol.163.
Opte requeste van Henrickien Claesen, weduwe van zaeliger Jan Petersen versoeckende een
subsidium tot onderholt van haer zaeliger dochters kindt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante tot onderholdinge van haer
zaeliger dochters kindt met thijn goltgulden eens, soe uuitte Ecclesiastique goederen van den
E: Louwsen sullen betaelt worden.
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561. Den 26ste Maij 1655, fol.163vo.
Opte requeste van Willem Claessen ondertrout met Maria Willems naegelatene dochter van
zaliger Mr. Willem Kock, versoeckende, alsoo haer schoonvaeder Dirck Berentssen Kock is
comen te hertrouwen en het kockampt te verlaten met het kockampt wederom gebeneficieert
te mogen worden.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen den suppliant met sijn toecomende huijsvrou
met de plaets van ordinaris cock deser Stadt, en sulx op de ordre soo bij haer Achtbaerheden
daer op sal worden beraemt en sal genieten de proffijten daertoe staende.

562. Idem [26 Maij 1655], fol.163vo.
Alsoo Henrick Willemssen in het doen van de bedanckinge over de voldoeninge van sijn
ontfangen moeders goet, door sijn vader Willem Everts gedaen volgents de eedt per apostil
den 3de April affgegeven, blijft difficulteren. Soo is dat Schepen en Raedt ex officio, in plaets
van de versogte en gedecreteerde bedanckinge, verclaeren en verstaen dat hij Henrick
Willems van sijn moederlijcke bewesene erffenis volcomen is voldaen en betaelt, sonder dat
hij daer over tegen sijn vader off deselffs erffgenamen nu off nimmer meer eenige actie sal
mogen instiueeren.
563. Den 30ste Junij 1655, fol.164.
Opte requeste van Gerrijt Wachter versoeckende dat sijn vrou met het schoonmaecken van de
Haegen poorte, door het overlijden van de haevenmeesters weduwe vacant geworden sijnde,
mochte werden begunstiget.
Was geapost: Suppliant wordt, in reguardt van sijn swackheijt, met het schoonmaecken van
de Hagenpoorte, en t’ geen daer toe gehoort, voor sijn huijsvrou begunstigt, en sulx op de
proffijten gelijck die bij de haevenmeesters weduwe voor desen sijn genoten.

564. Den 7 Julij Anno 1655, fol.164.
Op de requeste van de Gildemeesteren vant’ Linnewevers Gilde, versoecende alsoe eenige
baetsoeckende luijden het linwaet met recken en vriven langer maecken als t’ behoirlijck can
lijden, ende dat fijt met stijffsel weder dick maecken, tot groot naedeel vant’ Linnewevers
Gilde, ende de commercie vant’ selve versoeckende dewijle hijr en tegens geen bote in de
Gilde breff is gestelt, dat haer Achtbaeren geliven te ordonneren, dat die geene die het
lijnwaet met recken ende vrieven langer inrecken, als t’ behoirt sodanich linwaet sal hebben
verbeurt, gelijck als binnen Haerlem is geschiet tot profijt van de arme Gilde broers ende
supplianten mede te authoriseren, om neffens een Gerichts dienaer de visie te doen de touwen
waert op de voorschreven frauden werden gecommitteert, ende op verborgen plaetsen staen
van daer laten brengen
Was geapost: Schepenen ende Raedt, soeckende het Linnewevers Gilde soe veel
eenichsints doenlijck te beneficieren accorderen ende staen toe het versoeck gelijck het selve
bij dese voorschreven requeste is gedaen.

565. Dito [7 Julij 1655], fol.165.
Op de requeste van Hans Berentsen remonstrerende, dat hij sijn cost nijet langer nijet winnen
en kan, als lam, dooff ende blijnt sijnde, versoeckende een penninck tot onderholt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstighen suppliant mit thijen goltgulden eens om
uuijt de Caemer, van de E: Ecclesiastique Caemer van de E: Burgemeester Louwe Janssen
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t’ ontfangen.
566. Den 12de Julij 1655, fol.165.
Hebben Schepen en Raedt tot verlossing van Jan Henrixen Visscher tot Algiers bij den Turck
sijnde gevangen, aen sijn vader Henrick Henrixen Visscher sijn vader gunstelijck vereert
veertich caroli gulden t’ ontfangen de helfte uijtte Stadts Caemer van de heeren Ram Dr. en
Veen, en d’ ander helft uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Loussen.

567. Den 23 Julij Anno 1655, fol.165.
Opte requeste van den Luitenant Echten, broder van de heer Jan van Echten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen de heer suppliant om aen dese zijde van de
Eeckschuire van Peter Jansen van de Matthen op de Welle tegens de Stadt muijre tot het
leggen van turff, een schuire te moegen doen maecken, blivende een plaetse tusschen de
voorschreven schuire ende Issel van vijff ofte ses voten, waer voor dan de heer suppliant des
jaers tot een thins an de Stadt betaelen sal vijff goltgulden waervan het eerste jaer thins sal
verschenen wesen op Michaelis Anno 1656 welcke voorschreven thins, soe lange sal betaelt
worden, als de voorschreven schuire tot het leggen van turff sal gebruickt worden.

568. Idem [23 Julij 1655], fol.165vo.
Opte requeste van de inwoeneren vant’ Eijlandt Ens.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten ende dat bij provisie, om hare
cubben bij onser Stadts Sanden te moegen hangen, mets soe van ael als andere vissch, soe
deselve op deser Stadts wateren ende stallen vangen werden alhijr ter merckte sullen brengen,
belangende de aengehaelde cubben bij de schuten verstaen haer Achtbare dat supplianten
sullen gerestitueert worden mets betaelende desfals tot een amende voor den amende vijer
caroli gulden.
569. Den 1ste Augusti 1655, fol.166.
Schepenen ende Raedt de requeste van de bueren uuitte Axtersteege als mede het bericht van
Jacob de Meijer daer opgesien ende geleesen hebbende, ordonneren dat supplianten tot haer
vermaeck ende tot naedeel van berichtsgevers woeninge ende neeringe geen bancke voor de
Axsters steege op den Burgel sullen moegen hebben, ende dat de algereets aldair gemaeckte
bancke sal geremoveert ende wech genomen werden, accepterende haer Achtbare de vijff en
twintich caroli gulden soe berichtgever ter saecken voorschreven voor den Armen alhijr is
presenterende ende daer voor oock betaelt heeft.

570. Den 9 Julij 1655, fol.166.
Opte requeste van Johanna Veen weduwe van zaeliger Lodewijck van Aelst ende Hermen
Wisman neffens Hendrick Willemsen Spaniaert momber over Jacob Lodewijck van Aelst,
vertoenende hoe dat sij ten overstaen van wedersijdts vrunden over t’ moederlicke ende
t’ vaederlicke versterff, aen vruntlick accoordt ende erffscheijdinge hebben geholden ende
ingegaen, ende nijet en weeten, ofte t’ selve accoordt sij beijde parthijen dienstlick,
nootsaeckelick ende profitelick, versoeckende daer over approbatie ende aggreatie.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, der Stadt Campen hebben dit
opgerichte maechescheijt, soo als het leijt, geratificeert ende geapprobeert, ratificeeren ende
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approbeeren t’ selve in ende vermits desen.

571. Den 11 Augusti Anno 1655, fol.166vo.
Opte requeste van Arent Henricks, sijnde tot een assistant van den boven dootgraver bij haer
Achtbare gestelt versoeckende dewijle hij suppliant den dienst van het dootgraven
aengaende, allene doet ende verrichtet ende dat den dootgraver weinich hem suppliant daer
van wil geven, dat suppliant een tace moechte gestelt worden, op dat den arbeijt verlaecht
moechte worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren om goede consideratien, dat suppliant de
gerechte helfte, soe vant’ begraven van olde als ionge doode, daer toestaende, sal hebben te
genieten.

572. Idem [11 Augusti 1655], fol.167.
Opde requeste van Cornelis Hubert Slinck wiens soon van de Turcken gevangen is genomen
binnen Algier is gebracht, versoeckende dat een Achtbare Raedt geliven waerburge te worden
aen seecker coopman tot Amsterdam voor dreehondert stucken van achten waer voor deselve
sijnen voorschreven soone vermeint loss te crijgen versoeckende mede een penninckien tot
uuitcoopinge van suppliants soone.
Was geapost: Schepenen ende Raedt comen op het eerste litt ofte versoeck van dese
requeste niet disponeren aengaende het tweede versoeck soe ist dat haer Achtbare tot relaxatie
van suppliants soone accorderen veertich caroli gulden soe voor de helfte uuit deser Stadts
Camer van de heeren Ram ende Veene ende de ander halft uuitte Ecclesiastique camer van de
E: Louwsen sal betaelt worden ende dat soe wanneer de andere penningen soe tot relaxatie
van den gevangen gerequeert worden, sullen bij der handt sijn.

573. Idem [11 Augusti 1655], fol.167vo.
Opte requeste van Hermen Peters, versoeckende alsoo hij in het jaer 1654 grote schade hadde
geleden aen sijn dijck aen somerdijck, welcke hij wederom met grotr costen heeft doen
repareren, eenige gunsige remissie.
Was geapost: Suppliant wordt gunstelijck om redenen geremitteert vijf en twintich caroli
gulden, te corten in de Ecclesiastique Caemer de anno 1653 van de heer Burgemeester Ram
loco Backer.

574. Idem [11 Augusti 1655], fol.167vo.
Opte requeste van Jacobus Henrix een tijt lanck sieck geweest en noch sijnde.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden, t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Loussen.
575. Den 23ste Augusti 1655, fol.168.
Opte requeste van Jan Coopssen schoemaecker, versoeckende tegen over de schoecuijpe bij
de Broederpoorte een affdackien tegen de muir aldaer te mogen maecken.
Was geapost: Soo aen de schoecuijpe ijets gemaeckt can worden sonder het publijcq aspect
van de plantagie te benemen wordt suppliant sulx geconsenteert, connende sijn versoeck om
aen de Stadtsmuir te timmeren off ijets aldaer op te slaen, niet gedsponeert worden.
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In marge:
Den 20ste Februarij 1656. Is goet gevonden dat Jan Coopssen iaerlix tot een thins wegen de opgeslagen
timmeragie sal hebben te geven eene goltgulden.

576. Den 24ste Augusti 1655, fol.168.
Opte requeste van Jacob Dirx remonstrerende hoe van seecker 6 morgen in de Oostermate tot
Mastebroeck, bij hem voor desen gebruickt, ruim 1 morgen vergraeven en onbruickbaer
gemaeckt ende daer over voor desen allmede niet betaelt was, met versoeck, dat hij mede met
de betaelinge van vijff morgen mochte volstaen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen gunstelijck dat den suppliant tege 5 morgen
dit hier in genoemde landt sal hebben te betaelen.
577. Den 28ste Augusti Anno 1655, fol.168vo.
Opte requeste van Jacob Rijcksen scheepstimmerman versoeckende dewijle Gerrit Wachter
weesende havenmeester deser werelt is overleeden, metten selven dienst wederom begunstiget
te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende
havenmeesterschap ende dat op de profijten daertoe staende, doch sal de weduwe van den
zaeliger havenmeester Gerrit Wachter tot Paesschen toecomende inders voorschreven dienst
gecontinueert worden ende immiddels de profijten daer toe staende hebben te geniten.

578. Idem [28 Augusti 1655], fol.168vo.
Opte requeste van Dirickien Jacobsen versoeckende dewijle durch het overlijden van haren
zaeliger eheman Gerrit Wachter het havemeesterschap is comen te paseren dat sij in regardt
van haren soberen staet noch voor een tijt lanck in den selven dienst moege continueren.
Was geapost: Uuit goede consideratien soe ist dat Schepenen ende Raedt suppliante
continueren in den dienst vant’ havemeesterschap ende de profijten vandien, tot toecomende
Paesschen.

579. Den 15 Septembris Anno 1655, fol.169.
Opte requeste van Dirckien Henricks weduwe van zaeliger Andries Jansen Roedendrager,
versoeckende in haren soberen staet met een liberale iaerlickx subsidie te worden
gesuppediteert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens, soe
suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van de E: Louwsen sal hebben te ontfangen.

580. Idem [15 Septembris 1655], fol.169.
Opte requeste van Hille Herms weduwe van Gerrijt Wolters op Camperveene, overgebleven
met 12 onnosele kinderen en weijnich voorraet om te leven, met versoeck, dat ten insigte van
haer groote onvermogentheijt Schepenen ende Raedt haere achterstedige pacht gratieuselijck
wilden remitteren, om daer door middel te crijgen om voortaen te connen huiren en alsoo
leven.
Was geapost: Schepenen ende Raedt insiende de armoede en seer soberen staet van
suppliantinne remitteren haer de achterstedige pachten: en sal sij voor het toecomenede borge
hebben te stellen, off anderts het erve moeten verlaeten.
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581. Idem [15 Septembris 1655], fol.169vo.
Opte requeste van Rijckelt Peters deser Stadts Geestelijcke meijer in Cadoelen, versoeckende,
dat hem te reguarde van execessive gedaene oncosten aen den dijck bij de Swarte Sluijs,
gratieuselijck 2 iaeren pacht mochten werden geremitteert.
Was geapost: Suppliant wordt gunstelijck geremitteert hondert en twintich caroli gulden te
corten aen sijn pacht in de jaeren 1654 en 1655 vervallen en te vervallen ijder iaer sestich
caroli gulden.

582. Idem [15 Septembris 1655], fol.169vo.
Op hetselve request is den 10de Januarij 1656 noch geappostileert.
Op een nader instantie van den Suppliant is hem noch geremitteert vijfftich caroli gulden eens
t’ geen hij aen de arbeijders heeft verschoten, en sal dieselve hebben te corten op dieselve
pachten van de jaeren 1654 ende 1655 op Martini verschenen.
583. Den 5de Oct(obris) 1655, fol.170.
Opte requeste van Jan Reijnerts carreman ver soeckende, alsoo door het overlijden van Gerrijt
Janssen een kaare vacant is comen te worden, met dieselve weder voorsien te mogen worden.
Was geapost: Suppliant wordt in dit sijn versoeck begunstigt.
584. Den 9de Octob(ris) 1655, fol.170.
Opte requeste van de eersaeme Henrick Eeckhoudt als vertrout aen Elisabeth Nering, waer aff
moeder was Elisabeth Reijns welcke alhier onlangs is comen te overlijden, voor hem en de
andere sijne swaegers tot Amsterdam en tot Bordeaeux in Vranckrijck wonende,
remonstrerende hoe dat sij niet raetsaem vindende haer voor alsnoch erffgenamen te
verclaeren en vervolgents sich den boedel te immisceren, raedtsaem hadden gevonden haer tot
haer Ed. hoochachtbaerheden als erffhuijsrichters te keeren met versoeck, aldewijle de
Eersaeme Jaspar van Rullen verscheijden jaeren bij haer respective schoonvaeder en
schoonmoeder hebben gewoont, en mede bij haer moeder tot reddinge van den boedel bereets
bij acte van volmacht geauthoriseert, en derhalven de beste kennisse daer van hebbende, daer
in mochte werden bij speciael appoinctement van Schepenen en Raedt gecontinueert, ten
minsten bij provisie.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen connen lijden, dat
in gevolg van der supplianten versoeck de Eersaeme Jaspar van Rullen continueere in de
administratie van den boedel gelijck hij daer toe bij acte van volmacht, de dato den 7 Octobris
1652 voor Pieter Barij notaris tot Amsterdam door den overledenen Elisabeth Reins weduwe
Nerings was geauthoriseert, en sulx bij provisie tot revocatie.

585. Idem [9 Octobris 1655], fol.171.
Opte requeste van de Gildemeesters van het Drapeniers Gilde, clagende dat verscheijden
knechten haer meesters schuldich, deselve verlaten en haer bij andere besteden, om alsoo de
schult vruchteoos te maecken, off van de een off ander wolle coopen en die als haer eijgen
verarbeijden, tot groote praejudicie en schaede van het Gilde, met versoeck dat Schepen en
Raedt belieffden goet te vinden, dat geen meesters geene wolle mochten vercopen aen ijmandt
buijten het gilde sijnde, off oock van sodaenige eenich gaeren te coopen, het sij lijst,
ketengaren off inslach, gehapelt off ongehaspelt, en dat de knechten soo haer meesters
schuldig sijn en van haer affgaen, op desselffs arbeijts loon bespreck sullen mogen het eerste
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bij een boete van thijn caroli gulden, de helfte voor den armen en de helfte voor het gilde.
Was geapost: Schepenen ende Raedt der supplianten versoeck in de liberatie hebbende
gelegt, verstaen dat niemandt aen eenige buijten het Gilde eenige wolle sal mogen vercopen
buijten kennisse van de Gildemeisters, aen dit bij provisie tot revocatie ende sullen
supplianten op het loon van die geene soo voor haer eerst hebben gearbeijdet, en haer
schuldich sijn, en haer elderts comen te besteden ofte verhuijren, voor sodaenig achterwesen
bespreck mogen doen.

586. Den 20 Octob(ris) 1655, fol.171vo.
Op het boven staende request der Drapeniers, is bij naerder instantie verder geappostileert.
Was geapost: Op der supplianten verder instantie in naerder deliberatie haer versoeck
gelegt sijnde, wordt bij Schepen en Raedt verstaen, dat geen drapeniersknechten, maechden,
off ander arbeijtsvolck, buijten het Gilde sijnde aen ijmandt van de meesters eenig gaeren sal
mogen vercopen het sij lijsten gaeren, keten gaeren, inslach, gehaspelt off ongehaspelt, als
met kennisse van de Gildemeisters.

587. Idem [20 Octobris 1655], fol.172.
Opte requeste van Jacob Rijckssen havemeester remonstrerende hoe dat hij met sijn huijsvrou
sijnde oude borger luijden onmachtig haer nootdruft te winnen de proffijten niet eerder voor
hem sullen comen voort te gaen, als op aenstaende plaesschen, met versoeck, dat haer
Achtbaere inmiddelts met een weeckelijcks subsidium hem gratieuselijck wilden begunstigen.
Was geapost: Wordt begunstigt uijt consideratie van sijn ouderdom en soberen staet met
der dertich stuijver des weecks tot dat hij in sijn bedieninge vant’ havemeester sal comen
intreden
t’ ontfangen uijtte Caemer deser Stadt.
588. Den 31ste Octob(ris) 1655, fol.172vo.
Opte requeste van Joffer Peternella van Berenstein weduwe Glauwe.
Was geapost: Schepenen ende Raedt der onmundige beijde dochtertiens bloetmomberen te
weeten Joncker Sijmon ende Gerrit Cracht Glauwe hijr op verstaen hebbende accorderen ende
authoriseren deselve, om de vijer margen landes in dree verscheidene parcelen, int’ kerspel
van Wije gelegen, ten meesten profijt van de voorschreven onmundige dochterkens te moegen
alieneren ende vercoopen ende dat de penningen soe daer van werden comen te procederen
ten meesten oirbaer van deselve twee onmundige dochtertiens sullen geemploieert worden.

589. Idem [31 Octobris 1655], fol.172vo.
Opte requeste van Jan Peters Taminck, versoeckende alsoo hij sijn dijcken merckelijck hadde
moeten verhogen en verbreden, en veel schaede aen sijn beesten door versterf en raesende
honden hadde geleden gratieuselijck remissie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant in reguardt van de
verhoginge sijner dijcken, en andere geledene extraordinarise schade, met vijff en seventich
caroli gulden, te corten van sijn pacht in drie termijnen te weten op de jaeren 1654, 1655 en
1655 ijder jaer vijff en twintich caroli gulden.
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590. Idem [31 Octobris 1655], fol.173.
Opte rqueste van Evertien Arents weduwe van wijlen Igerman Prijsman versoeckende, datse
met een penninckien tot de begraeffenis ende tot een subsidium mochte worden gebenificiert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante, mit twee pont groot eens, om
uuijt de geestlicke Caemer van de E: Burgemeester Louwe Jans te moegen ontfangen, ende
sal de dootkijste, bij de heeren Caemeners vande Stadt betaelt worden. Sonder argelist.

591. Den 1 Novemb(ris) Anno 1655, fol.173.
Opte requeste van Otte Henricks, versoeckende remissie van een goltgulden des jaers gaende
uuit sijn huijsstede, voor de Swarte Sluijs gelegen waervan suppliant jare 1646 totten jare
1655 incluis ten achteren is.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, remitteren suppliant uuit goede consideratien dat sijn
jaren verloopene voorschreven renthe totten jare 1655 incluis mets dat suppliant van
hetvoerder het renthen van eenen goltgulden des jaers promptelijck betaele ende voldoe.
592. Den 1ste Novemb(ris) Anno 1655, fol.173vo.
Opte requeste van Getruit Carst weduwe van wijlen Albert Soeteman, in sijn leven
wagemeester in de Cellebroeders poorte versoeckende dewijle haer eheman nu is overleeden
ende mett vijff kinderen is bliven sitten, waervan het eene simpel is, ende suppliant sonder
middelen sijn, dat een Achtbare magistraet haer suppliant met de Stadts woeninge bij
continuatie gelive te beneficieren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant uuit goede consideratien bij
provisie des jaers, met vijff en twintich caroli gulden uuit deser Stadts Camer in twee
termijnen als op Paesschen en Michaelis te ontfangen, waervan het eerste termij toecomende
Paesschen sal verschenen wesen ende sal suppliant in de woeninge daer sije tegenwoirdich in
woent tot Paesschen toecomende moegen continueren. Ende sal als dan suppliant met een
ander woeninge versien worden.
In marge:
Den 20 Februarij 1656. Hebben Schepenen ende Raedt goet gevonden dewijle geene woeninge vacant
is, dat sij suppliant tot dat sije met een woeninge sal versien wesen, in plaets van de 25 caroli gulden hijrinne verhaelt hebben
te geniten 25 goltgulden.

593. Idem [1 Novembris 1655, fol.174.
Opte requeste van Lucas Jurriaens schoemaecker, versoeckende dewijle Albert Soeteman int’
leven waegemeester in de Cellebroeders poorte deser werdelt is overleden metten selven
dienst weder om begunstiget te worde onder presentatie van den selven dienst wel ende nae
behoiren te sullen waernemen, ende het kindt van Drees Jansen Twente zaeliger te sullen
onderholden ende de Stadt daer van te sullen ontlasten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende
wagemeesterschap in de Cellebroeders poorte ende dat op het tractement ende de profijten
daer toe staende ende mach hijr op comen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt om den
eedt daertoe staende te presenteren. Ende sal suppliant ingevolch van sijne presentatie, het
kindt van zaeliger Drees Jansen Twenthe onderholden ende de Stadt daervan ontlasten ende
sal de weduwe van den zaeliger wagemeester Albert Soeteman in de woeninge van de wage
tot Paesschen toecomende metter woeninge moegen continueren ende langer niet ende sal dan
bij suppliant moegen gebruickt worden.
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594. Idem [1 Novembris 1655, fol.174vo.
Opte requeste van Claes Hendricksen geweesene Stadtmeijer opt’ Haetelandt versoeckende
alsoo hij aen sijne dienstbooden van loon noch schuldich is d’ somme van 57 caroli gulden
ende sijne goederen door den Vandumeester mit U Ed. permissie heeft vercoft, dat de
dienstbooden voornoempt uuijt de penningen, van de vercofte goederen mochten worden
betaelt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, ordonnieren de Ersame Jurrien Petersen
Vandumeester, om aen de maechden ende knechten, hijerinne gemelt elck het sijne te betaelen
ende sal hem nae overleveringe van quitantie, in reeckeninge validieren.

595. Idem [1 Novembris 1655, fol.174vo.
Opte requeste van Dirck Stevents weduwe, begunstigt met een geestelijcke woninge in de
Groene straete, alwaer alsoo sij haer niet conde genereren, bij haer verhuirt aen een ander
emloijerende de huirpenningen tot betaelinge van een huijs in de Broeder straete, alwaer sij
met holden van ionge meijssies haer cost is winnende met versoeck dat Schepen en Raedt
sodaene dispositie over dese woninge belieffden toe te staen.
Was geapost: Suppliantinne wordt dit haer versoeck gunstelijck geaccordeert.
596. Den 10de Novemb(ris) 1655, fol.175.
Opte requeste van Grete Jansen naegelatee weduwe van zaeliger Geerloff Mauritsen
versoeckende in haren soberen staet, ende tegens den aenstaenden kolden winter eenige
assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Louwsen sal hebben te ontfangen.

597. Dito [10 Novembris 1655], fol.175vo.
Opte requeste van Gerrit Meeuwsen ende Gerrit Velthoen respective curatoeren over den
boedel van Lijsabet Faes naegelaeten goederen, versoeckende alsoo haer soone voor de
heeren Schepene verclaringe heeft gedaen, sich nijet te willen in desselffs harediteijt
immisceren, stootende den boedel mit den voet, d’ selve goederen te moegen vercoopen.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, hebben geauthorisiert ende
authorisieren cracht deses, de E: Gerrit Meeuwsen Schinckel ende Gerrit Janssen Velthoen,
om het huijs van Lijsabet Faes buijtten deser Stadts Lieve Vrouwen poorte staende, ten
overstaen van de heeren hoeftluijden, ten meesten proffijte van de uuijthebberen ende
crediteren te moegen vercoopen, ende die penninghen daer van procedierende, in den E:
Gerichte te deponieren om daer over praeferentie ende concurrentie te disputieren. Sonder
argelist.
598. Den 17de Novemb(ris) 1655, fol.175vo.
Opt’ mondelick versoeck van Annigien Jacobs weduwe van Aelt Henricksen Voerman,
versoeckende, datse veertich caroli gulden, van huijre penningen van Gerrit Janssen
woenende in de schuijre sal moegen trecken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, consentieren suppliante datse bij provisie veertich
caroli gulden, van de huijrpenninghen van Gerrit Janssen Linnewever sal moegen ontfangen.
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599. Idem [17 Novembris 1655], fol.176.
Opte requeste van Jan ten Tooren, smit als volmachtiger van Antonij Willekes, clockgiter,
remonstrerende hoe dat sijn principael aen hem incoop heeft becomen de clockgiterije alhijr
Boven poort gelegen ende woe dat een Achtbare Magistraet zaeliger Henrick Vestering in sijn
leven cloeckgiter alhijr tot sijne behuisinge ende weere toegestaen ende geconsenteert hebben,
seeckere leege plaetse t’ einde sijn behuisinge, naer Boltwerck gelegen, ende sulcks sonder
off met een thins als vertoender verstaen heeft ende alsoo nu vertoender ande weduwe
Vestrincks de voorschreven plaetse mede in coop aen hem gebracht heeft, ende nu vernemt
dat andere deselve plaetse soecken voor haer omt t’ ene ofte andere aldair te maecken, als
versoeckt vertoener in qualite voorschreven, dat de voorschreven plaetse bij de weere van de
clockgiterie moege gelaten worden onder presentatie van sodanigh tin desfals te betaelen als
haer Achtbaere iugeren billick te sijn.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen Antoni Willekes cloeckgieter, ende naer
ordre bij haer Achtbare te geven dese hijrinne verhaelde plaetse te moegen betimmeren, ende
soe wanner suppliant Willekes voorschreven de timmeringe werdt beginnen sal bij haer
Achtbaere op den jaerlijcksen thijns gedisponeert worden.

600. Idem [17 Novembris 1655], fol.176vo.
Opte requeste van Jacob Huibertsen geweesene poortsluijter, versoeckende om redenen bij de
requeste gededuceert met sijne vorige chargie vant’ poortsluijten wederom begunstiget te
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant wederom metten dienst als
poortsluijter deser Stadts mets dat hij suppliant hem van henvoerder dermaten comportere
ende drage als een goet ende eerlivent persoon ende poortsluijter toestaet eijget ende gebeurt
ende sal Jan Willemsen de poortsluijters soone nae advenant de tijt dat hij den dienst voor
suppliant genitende desselves ? [afwezigheit] heeft waergenomen van de heeren Cameners,
soe veele van suppliants tractement hebben te ontfangen.

601. Idem [17 Novembris 1655], fol.177.
Opte requeste van de weduwe van wijlen Henrick van Wijlsem, versoeckende dewijle hare
voorouders ende vrunden deser Stadts Ecclesiastique goederen hebben vermeerdert
tegenwoirdich in haren soberen ende indisposen staet met een penninckien der jaers
gebeneficieert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens soe
suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van Camener de E:E: Santen sal hebben te ontfangen.

602. Idem [17 Novembris 1655], fol.177.
Opte requeste van Jacob van Alssem orgelblaser in de Buitenkerck, versoeckende
vermeerderinge van sijn jaerlijckx tractement.
Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren suppliants tractement van 14 caroli
gulden tot 21 caroli gulden waer van het eerste halff jaer des vermeerderen tractements van 20
caroli gulden 10 stuiver toecomende Paesschen sal verschenen wesen.
603. Den 20ste Novemb(ris) 1655, fol.177.
Op de requeste van Jan Gijsberts Caa, spijckerdraeger, versoeckende dewijle Dirck Vrijdach
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deser Stadts spijckerhaler ende voorts wat daer aen is dependerende is overleeden, met den
selven dienst wederom begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant metten vacerende dienst van
Dirck Vrijdach vant’ spijcker halen ende wat daer aen dependeert, ende dat op het tractement
daer toe staende, ende mach hijr opcomen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt, om den
eedt van getrouwicheit te presenteren den 20 Novembris 1655, heeft suppliant den eedt van
getrouwicheit gepresteert coram de heeren Vreese ende Hoolboem.

604. Den 24 Sept(embris) 1655, fol.177vo.
Opte requeste van Dirck Vrijdach spijckerdraegers weduwe versoecende gunstige hulpe, in
haer soberen gelegentheijt door het ontijdich sterven van haer man gecauseert.
Was geapost: Suppliantinne wordt begunstigt met thijn goltgulden eens, uijtte deser Stadts
Caemer van de heeren Ram en Veene, en sal sij oock het ordinaris tractament van dese weeck
noch ontfangen, en dan voorts het selve tot proffijt van den naervolger comen te te lopen.

605. Idem [24 Septembris 1655], fol.178.
Opte requeste van Claes Roeloffsen van Heerde en Gerrijt Lasman remonstrerende dat
Geesien Wijcherts weduwe van Hermen Hermsen cleermaecker sijnde comen te overlijden,
naergelaten hebbe tot haer universele erffgenamen eenige soon Wijcher Herms genaemt,
welcke sijnde in Oostindien, dat het nootsaeckelijck sal sijn, dat desselffs goederen door
ijmandt worden geadministreert, waer toe sij versogten de opgedachte personen, als de naeste
vrunden wesende mochten werden geauthoriseert.
Was geapost: Claes Roeloffsen van Heerde en Gerrijt Lasman worden int’ van Wijcher
Hermsen geauthoriseert om de goederen van sijn moeder ab intestato hem aengestorven te
administreren waer van sij geholden sullen sijn een formelen inventaris te maecken om het
register der reeckeningen van de onmondige haer goederen bij den Gerichte te worden
overgebracht. Actum in Senatu den 16 novembris 1655.
606. Den 23ste Novemb(ris) 1655, fol.178vo.
Opte requeste van de samptliche officieren vant’ Buijtten quartier aerbiedelick ende mit
behoirlicke reverentie toe kennen gevende, hoe dat Jurrien Bruijdegom lange iaeren, haer als
tamboeur heeft gedient ende nijet langer t’ selve heeft connen bedienen, genootsaeckt sijn
geweest een ander trommeslaeger aen thoe nemen ende geen twee trommeslaegers, connen
onderhouden, versoeckende, opdat hij nijet van honger mochte vergaen, s’ weeckelicks mit
een behoorlicke penninck uuijt de rentcaemer mochte worden gebeneficiert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen Jurrien Bruijdegom tamboeur, mit thijen
goltgulden eens, om uuijt de caemer van de Geestlickheijt, van de E: Burgemeester Louwe
Jans t’ ontfangen.

607. Den 29 Novemb(ris) 1655, fol.178vo.
Opte requeste van Marrigien Geerloffs weduwe van Cornelijs Goossens opgeclommen totten
olderdom van omtrent 90 iaeren, en vervallen tot een sobere gelegentheijt.
Was geapost: Wordt begunstigt met vijff en twintich caroli gulden eens, t’ ontfangen uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Santen.
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608. Den 1ste Decemb(ris) 1655, fol.179.
Opte requeste van de erffgenaemen van zaeliger Wessel Ulrichs roedendraeger.
Was geapost: Supplianten worden gratieuselijck begunstigt met het versogte halff iaer
tractament waerin haer vader is comen te overlijden, welcke sij sullen hebben t’ ontfangen uijt
deser Stadts Caemer van de heeren Worst en Crachsen J:U:Lt.

609. Den 4 10b. (Decembris) 1655, fol.179.
Opte requeste van Johannes Steenbergen J:U:Dr. versoeckende om alhier te mogen
advoceren.
Was geapost: Fiat.

610. Den 8 Decemb(ris) 1655, fol.179vo.
Opte requeste van Jelle Andries.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat suppliant in regardt van sijnen gedanen
dienst int’ speelen voor den tijt van een jaer opt’ boven orgel van Mr. Cornelis organist
tractement sal hebben te geniten, een quartael tractement tot somma van vijff en soeventich
caroli gulden, soe voor de helfte va het ternin, soe op kersmis ende de wederhelfte van het
termijn soe op Paesschen toecomende wordt comen te vervalen, bij suppliant sal genoten
worden.

611. Idem [8 Decembris 1655], fol.179vo.
Opte requeste van Berent Hansen, versoeckende voor een derde doode bidder te moegen
aengenomen worden.
Was geapost: Op t’ versoeck van suppliant can niet gedisponeert worden, maer in regardt
van suppliants sieckte, soe begunstigen Schepenen ende Raedt suppliant met thijn goltgulden
eens, soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van de Camener de heer Santen sal hebben te
ontfangen.
612. Den 11de Decembris Anno 1655, fol.180.
Opte requeste van Ludovicus Borcheer praeceptor van de onderste classe deser Latijnsche
Schole, versoeckende tot verseth van de gedane oncosten van sijn goederen van Hasselt
herwaerts te brengen, met een clein beneficium versien te worden.
Was geapost: Schepeen ende Raedt begunstigen suppliant tot het transport van sijne
goederen van Hasselt herwaerts met thijn goltgulden, soe suppliant uuitte Ecclesiastique
goederen van de E: Louwsen sal hebben te ontfangen.
613. Den 13de Decemb(ris) 1655, fol.180.
Is geexsibeert seecker accordt, soe tusschen Sara Sporons weduwe van zaeliger Oloff Cruel
ter eenre, ende de E: Jacobus Milius ende Joost Cruel als momberen van zaeliger Oloff
Crouels twee onmundige kinderen bij sijn overleeden huijsvrouwe geprocreert, is opgerichtet
waerbij veraccordeert ende verdragen is, met believen van een Achtbare magistraet dat de
voorschreven weduwe Crouwels sal hebben ende beholden den inboedel als huijsraet, linnen,
tinnen ende anders, soe int’ huijs is bevonden, behalven de schultboecken ende dree
schilderien sijnde de onmundigen haer moederen bestevader ende bestemoeders, waer en
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tegens de gemelte weduwe tot haren last heeft genomen gelijck sij dan tot haren last nemt bij
desen, alle de schulden die tusschen haer ende haren man zaliger Oloff Cruel gemaeckt sijn,
waer mede de respective weduwe ende mombers diens aengaende sullen ontscheiden ende
bliven, versoeckende van Schepenen ende Raedt approbatie ende ratificatie des voorschreven
accordt, ende hebben hijr op haer Achtbaerheden het voorschreven accordeert, geapprobeert
ende geratificeert.
In marge:
Nota. De apostil de dato den 15 10b. (Decembris) 1655 op het request van Volcker Claessen en Jacob
Martens is gestelt naer den 28 Junij 1656.

614. Den 16 Dec(embris) 1655, fol.180vo.
Opte requeste van de weduwe van Jan Pouwelssen.
Was geapost: Wordt begunsicht met vijffthijn goltgulden, uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Santen.

615. Den 27 Decemb(ris) 1655, fol.180vo.
Opte requeste van de momberen van Jannigien ende Greetien Albarts van Bolten als oock
mede de momberen over Anna Claes onmundighe soene bij Albart van Bolten in echtschap
verweckt, versoeckende approbatie ende ratificatie van alsoedaene coop, als sij Eerwaerde
ende wel geleerde Johannes Spiliardus hebben ingegaen, haer onmundige kijnderen
raeckende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben geapprobeert ende geratificeert, approbieren
ende ratificieren cracht deses, alsoodaene coop als de momberen, neffens de erffgenamen, van
zaeliger Albart van Bolten, mit de Eerwaerde ende welgeleerde Johannes Spiliardus bedienaer
des Geestlicken woorts alhijer hebben ingegaen.

616. Idem [27 Decembris 1655], fol.181.
Opte requeste van Geertruit Joesten suster van zaeliger Secretaris Peter Joesten.
Was geapost: Wordt begunsticht met twintich goltgulden t’ ontfangen in twee termijnen,
t’ eene nu, en t’ ander te vastenavondt aencomende uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer
Santen.

617. Idem [27 Decembris 1655], fol.181.
Opte requeste van Vrijdach der spijckerdraegers momberen sijner onmondige kinderen,
versoecken authorisatie tot vercopinge van haerer pleechkinderen huijs.
Was geapost: Supplianten worden totte vercopinge geauthoriseert, mits sorge draegende
dat die penningen tot reddinge van den boedel en proffijt van de onmondige, soo veel
doenlijck worden geemploeijeert.

618. Den 27 10b. (Decembris) 1655, fol.181vo.
Opte requeste van de mombaeren van Albert Boltens onmondige kints kinderen,
versoeckende approbatie over 2 vercofte huijsen den eenen aen Dno. Spiliardo voor omtrent
2300 goltgulden en t’ ander voor 837 goltgulden, en authorisatie om de onvercofte mede te
mogen distraheren.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt approberen de vercopinge van de twee hier in gemelte
huijsen bereets gedaen, authoriserende voorts de mombaeren om nevents de andere mede
erffgenamen oock totte vercopinge van de overige huijsen mede te mogen treden en wordt
Gerrijt van Heuculum wel expres belast hiertegents geen oppositie doen, maer sulx sijn
voortgang te laten nemen, staende hem nevents andere vrij tot sijn beraet, selffs te mogen
mijnen.
619. Den 29ste Decemb(ris) 1655, fol.182.
Opte requeste van Egbert Janssen remonstrerende hoe dat hij in armoet vervallen sijnde, aen
de Ecclesiastique Caemer ten achteren was geraeckt acht iaeren uijtganck uijt sijn huijs, den
iaers tot 2 goltgulden met versoeck van gratieuse remissie.
Was geapost: Dese acht iaeren uijtganck worden den suppliant gratieuselijck geremitteert,
om in de respective Caemers te worden gecortet, maer sal voor het toecomende op de
betaelinge praecise ordre hebben te stellen.

620. Dito [29 Decembris 1655], fol.182.
Opte requeste van de weduwe van Hermen Coeurtsen.
Was geapost: Wordt begunstiget, met thijen goltgulden uijtt de caemer van de E:
Burgemeester Daniell van Santen t’ ontfangen.

621. Den 5 Jan(uarij) 1656, fol.182vo.
Opte requeste van Jan Rijcksens weduwe.
Was geapost: Wordt begunsticht uijt een bijsondere gratie met thijn caroli gulden eens,
uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Santen.

622. Den 17 Januarij Anno 1656, fol.182vo.
Opte requeste van Jelijs Jansen, veerman, versoeckende met het vacerende veert op
Soevelingen in plaetse van sijn broer Lubbert Jansen begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende veer op
Soevelingen, mets dat suppliant den dienst nae behoiren sal hebben waer te nemen, ende sijn
olden vaeder in sijn dienst wel sal hebben te assisteren.

623. Den 26 Januarij 1656, fol.182vo.
Opte requeste van Evert Henricksen ende Jacob Jansen versoeckende neffens de weduwe van
sijn overleeden masscappen als van Jan Jacobsen, Berent Henricksen, Berent Henricksen ende
Dirck Tibbe, remissie van de resterende pacht van de visscherie het Duivengatt genaemt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren supplianten de resterende pachtpenningen
van de visscherie hijrinne verhaelt.
624. Den 29ste Januarij Anno 1656, fol.183.
Opte requeste van Woltertien Rolofsen weduwe van zaliger Jan Geertsen Raedemaecker,
versoeckende in haren soberen staet een penninckien tot hare onderholt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van de heer Camener Santen sal hebben te geniten
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ende te ontfangen.

625. Idem [29 Januarij 1656], fol.183.
Opte requeste van de E: Roeijer Sabee, versoeckende prolongatie van thijen iaeren nae
expiratie van dese tegenwoordighe pachtiaeren, van seecker maete soo sijn E: in pacht heeft,
naest sijn hoff buijtten de Veene poorte gelegen om d’ selve te moegen overmessen te
verbeteren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, prolongieren de E: Roijer Sabee, nae expiratie van
dese tegenwoordighe pachtiaeren sijn pacht van seeckere maette buijtten de Veene poorte
gelegen, naest sijn hoff, noch thijen pachtiaeren, mits dat hij d’ selve maette overmessen ende
verbeteren.
626. Den 2de Februarij Anno 1655 (56), fol.183vo.
Opte requeste van Henrick Claesen, schoemaecker,versoecke consent om in eene van de
boogen bij de Wiltvanck een huisken ofte loosien te moegen doen maecken tot het leggen van
sijn gereetschap ende gaer leer.
Was geapost: Schepeen ende Raedt accorderen den suppliant om in de tweede booge van
de Wiltvanck aff een huijsien ofte lootsien moegen doen maecken om sijn gereetschap ende
gaerleer daerinne te connen bergen, betaelende desvals des jaers tot een thins aen de Stadt
eenen goltgulden, waer van de eerste thins verschenen sal wesen op Paesschen Anno 1657.

627. Dito [2 Februarij 1656], fol.184.
Op de requeste van Wolter Berents, Engbert Hendrix ende Jan Hermsen tot Uuijtterwijck, toe
kennen gevende, haer overgroote schaede, die sij sij bij de d’inundatien ende hooge waeteren
hebben geleeden, versoeckende een gratieuse remissie aen haer achterstedige pachtpenningen.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, remittieren de meijeren boven
gemelt ten opsichte van haer notoir Landtbederff van verleeden ende eenighe iaeren
herrewaerts, door enundatie ende hooge waeteren gecauseert, ijder t’ sestich caroli gulden, die
sij aen haere pachtpenninghen, in de respective Caemeren van de heeren Ram, Louwsen ende
Daniell van Santen, sullen hebben toe corten, toe weeten in ijder Caemer twintich caroli
gulden, maeckende t’ saemen t’ sestich caroli gulden.

628. Den 8 Feb(ruarij) 1656, fol.184.
Voort’ offerieren van eenige kuergedichten hebben Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt,
Willem Worst, vereert, mit thijen caroli gulden die hij uuijt de Caemer van de E:
Burgemeester Willem Jacobsen Worst ende Henrick Crachtsen Stuirman sal hebben
t’ ontfangen.

629. Den 9 Februarij Anno 1656, fol.184vo.
Opte requeste van Hermtien Petersen dochter van zaeliger Peter Alersen backer, versoeckende
in haren soberen staet met een iaerlijckx peninckien tot haer onderholt gebeneficeert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijfthijn goltgulden eens,
soe uuitte Ecclesiastique Camer van de heer Santen sullen betaelt worden.
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630. Idem [9 Februarij] 1656, fol.184vo.
Opte requeste van Stientien Jansen weduwe van zaeliger Jan Pouwelsen, versoeckende wegen
haer soberen staet remissie van 27 caroli gulden heercomende van twee gecoofte pincken in
den boedel van Claes Henricksen soe van Stadts wegen is aengetast, welcke haer daer nae sijn
komen aff te veren gelucken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliante om goede consideratien, dese
hijrinne verhaelde soeven ende twintich caroli gulden.

631. Den 11 Feb(ruarij) Anno 1656, fol.185.
Opte requeste van Jan Jansen Coeck, Jacob Wessels ende Lubbert Willemsen als momberen
over zaeliger Jan Jansen Coecks ende Anneken Evertsen vijff onmundige naegelatene
kinderen, versoeckende, dewijle den boedel van de voorschreven overleedene eheluijden met
veele schulden is beswart den selven sub beneficio inventarij te moegen aenveerden, ende de
goederen ende het huijs ende hoff tot Brunnepe gelegen te moegen vercoopen, om de
schulden daer van te connen betaelt worden..
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen hijrinne verhaelt om den
boedel van zaeliger Jan Jansen Coeck ende van desselves huijsvrouwe, sub beneficio
inventarij te moegen aenveerden, de goederen, soe roerende als onroerende ten meesten prijse
te moegen alieneren ende vercoopen, ende voorts te doen, wesende ten meesten dienste ende
reddinge van den voorschreven boedel ende vijff onmundige kinderen bevonden sal worden te
behoiren, waer toe de respective hoeftluijden tot Brunnepe de heeren Crachtsen ende
Tengnegel supplianten de goede handt sullen bieden.

632. Den 19 Feb(ruarij) Anno 1656, fol.185vo.
Opte requeste van Henrick Jansen van der Vecht, hebbende in Stadtswerck als een
timmerknecht hem in sijn rugge seer beseeriget, versoeckende tot onderholt van hem sijn
huijsvrouwe ende vijff kinderen continuatie van een penninckien ter weecke van een daler
daer mede haer Achtbaere hem voor desen voor den tijt van een jaer, uuit deser Stadts Camer
in tempore begunstiget hebben.
Was geapost: Schepenen ende Raedt continueren het weeckelijcke penninckien van een
daler, aen suppliant den tijt van ses maenden, om het selve uuit deser Stadts Camer in tempore
weeckelijck te ontfangen.

633. Idem [19 Februarij 1656], fol.185vo.
Opte requeste van Egbert Albertsen schoemaecker, versoeckende consent om een loosien te
moegen maecken achter het Nijewerck naest het loosien van Jan Coopsen, op sodanige wijte,
brete ende lanckte als hem suppliant is in conformite van sijn requeste hem is aengeven.
Was geapost: Schepenen ende Raedt int’ maecken van een loosien ter plaetsen hijrinne
verhaelt sullen desfals tot een thins des jaers ande Stadt hebben te betaelen, een halven
goltgulden, soe jaerlijcks op Paesschen sal verschinen, waer van de eerste renthe ofte thins op
Paesschen anno 1657 sal verschenen wesen, ende dit alles te duiren tot revocatie van haer
Achtbaeren.
634. Den 23ste Feb(ruarij) Anno 1656, fol.186.
Opte requeste van Gerrit de Wolff, versoeckende vermeerderinge van sijn jaerlijckx
tractement en somma van hondert vijftich caroli gulden, soe suppliant is genitende uuit deser
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Stadts Ecclesiastique Camer ende dat in regardt suppliants voirouders deser Stadts
Ecclesiastique Camer wel hebben gebeneficieert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant eens extraordinaris met
vijfthijn goltgulden eens, soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Santen sal
hebben te ontfangen.

635. Den 25 Feb(ruarij) Anno 1656, fol.186vo.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Jan Dircksen Smitt, versoeckende mette woeninge
de Stratemaeckers toorn genaempt achter de Nije muijre gelegen, alsoe de vrouwe soe daerin
tegenwoirdig in woont is comen te trouwen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mette Stratemaeckers toorne
hijrinne verhaelt.

636. Den 28 Feb(ruarij) Anno 1656, fol.186vo.
Opte requeste van Hans Berentsen versoeckende in sijn soberen staet een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens, soe
suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van dese Stadt van de heer Santen sal hebben te
ontfangen.

637. Idem [28 Februarij 1656], fol.187.
Opte requeste van Dirckien Henricksen weduwe van zaeliger Andries de Dinaer,
versoeckende in haren soberen staet een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante mette thijn goltgulden eens,
soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van de heer Santen sal hebben te ontfangen.

638. Den eesrten Martij Anno 1656, fol.187.
Opte requeste van deser Stadts schoelmeesters ende meestresse.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen alnoch in conformite van de voirgaende
resolitien, dat nimant alhijr den schoeldienst sal moegen exerceren, als met expres consent
ende voirweeten van haer Achtbaeren.
639. Den 1ste Martij Anno 1656, fol.187.
Opte requeste van Anna Jansen, weduwe van zaeliger Claes Timmerman, versoeckende
remissie van eenige jaren verloopene thinsen uuit haer huijs ende arve.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliante om goede cosideratien de
verloopene thinsen tot Paesschen anno 1656 mets dat suppliante van hervoerder de thins uuit
haer huijs ende arve gaende promptelijck sal hebben van jaer tot jaer te betaelen.

640. Idem [1 Martij 1656], fol.187vo.
Opte requeste van Dirck Steck, oudt twintich iaeren, versoeckende vermits het affsterven van
eene, en den groten olderdom van d’ ander sijner mombaeren venia aetatis.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant de volle
administratie van alle sijne roerende end onroerende goederen sonder onderscheijt, gevende
hem gunstelijck veniam aetatis.
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641. Den 5 Martij 1656, fol.187vo.
Op de requeste van Bornheman Dr., Wilhelm Rhijnvis, en Lucas Franssen Rogier momberen
van zaeliger Gerrijt Egberts Honties kinderen, versoeckende alsoo de mobilia niet
genoechsaem sijn tot betaelinge der schlden geauthoriseert te mogen worden tot vercopinge
van seecker stuck lants bij Alcmaer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren en authoriseren de supplianten om in haer
qualiteijt het hier in genoemde parceel te mogen vercopen, mits dat de penningen daer van te
procederen, tot proffijt van de onmondigen, binnen dese Stadt en nergents anderts op gewisse
onderpanden worden belegt.

642. Den 8 Martij Anno 1656, fol.188.
Opte requeste van Engeltien Veen, weduwe van zaeliger Bartholomeus Petersen,
versoeckende in haren soberen staet ende alsoe Godt de Heere haer besoecht heeft, een
liberale assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met twintich goltgulden eens,
waer van de helfte als nu ende de wederhelfte toe comende St. Joannis in de somer uuitte
Ecclesiastique Camer van de Camener de E:E: Santen sal betaelt worden.

643. Idem [8 Martij 1656], fol.188vo.
Opte requeste van Anna Cuijpers, weduwe van zaeliger Berent Cuijper versoeckende in haren
soberen staet, met een penninckien geassisteert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met twaelff goltgulden eens,
soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E:E: Santen sal hebben te ontfangen.

644. Idem [8 Martij 1656], fol.188vo.
Opte requeste van Israel naegelatene weduwe van zaeliger Jan Hermsen, versoeckende in
haren soberen staet, een gering subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E:E: Santen sal hebben te ontfangen.

645. Den 15 Martij Anno 1656, fol.188vo.
Opte requeste van de weduwe Anna van der Straten, versoeckende in haren soberen staet een
jaerlijckx penninckien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne uuitte Ecclesiastique
Camer van de heer Santen met thijn goltgulden eens.

646. Idem [15 Martij 1656], fol.189.
Opte requeste van Engbert van Stenforden ende Grietien van den Ham, versoeckende in hare
groote armode met een penninckien te moegen worden geassisteert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten uuitte Ecclesiastique Camer
van de heer Santen met thijn caroli gulden eens.
647. Den 22ste Martij Anno 1656, fol.189.
Opte requeste van Lubbert Henricksen en Jorrien Laurensen Richter momberen van Claesien
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ende Bruin Willemsen naergelatene onmundige kinderen van zaelige Mergien Bruins bij
Willem Jansen echtelijck geprocreert, als oock Willem Jansen en Lambert Jansen in qualite
als momberen van Jan, Bruin, Dirck, Willem ende Peter Willemsen, onmundige naergelatene
kinderen van zaeliger Willem Bruinsen, kints kinderen ende neffens de voorschreven Lubbert
Henricksen, erffgenamen van zaeliger Geertien Bruinsen onlancks overleeden, versoeckende
consent om seecker huijs ende arve in de Hoffstrate opt’ hoeckien van de Speldemaeckers
steege, tot reddinge des erffhuijses te moegen alieneren ende vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen in de vercoopinge van het huijs ende arve
hijrinne verhaelt.

648. Idem [22 Martij 1656], fol.189vo.
Opte requeste van de weduwe van wijlen Dirck Vrijdach ende de mombaren van haer
onmundige kinderen, remonstrerende, hoe dat uuit haer beijde huijsen, den een aende Stadts
muijre en den ander daer tegens over gelegen een jaerlijckse tente vercoofts getransport sij
geweest aen den Eersaeme Willem Geersen, dat eindelick het huijs staende over de
Stadtsmuijr, met het consent van haer Achtbaere is vercooft, ende alsoe het transport van
rente, uuit de beijde huijsen, naer Stadts recht, niet ende mocht bestaen, is overgecomen dat
de penningen die affgetoegen den onder uuitganck van het vercofte huijs quamen over te
schieten aen Willem Geertsen sullen werden uuitgekeert, ende dat den betaelde penningen van
Willem Geertsen, bij somme van iaerlickse rente sullen werden gelecht op het huijs aen de
Stadts muijre gelegen, hoe is dat alsoe geschiet, dat Willem Geertsen de voirige penningen
heeft ontfangenende daer met betaelt sij tot op 370 caroli gulden de welcke supplianten sullen
vesten als voorschreven, versoecken daerom, dat U weledele Achtbaere de momberen hijr toe
geliven te authoriseren dit doende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen hijrinne verhaelt om te
moegen effectueren ende voltrecken den inholt van dese requeste.

649. Den 29 Martij Anno 1656, fol.190.
Opte requeste van Gerrit Petersen schoelmeester toe Brunnepe, versoeckende dewijle Jonas
Arentsen hoorenblaser ende wachter tot Brunnepe wegen sijn hoogen olderdoem, sijnen
dienst voirtaen qualijck langer can bedienen, met den voorschreven dienst wederom
begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant metten dienst van hoorenblaser
ende wachter tot Brunnepe ende dat op het tractement ende de profiten daertoe staende,
exempt de woeninge, soe voor als noch bij Jonas Arentsen sal bewoent worden ende sal den
voorschreven suppliant den voorschreven dienst, als nu toecomende Michaeli hebben waer te
nemen, ende sal als dan sijn tractement ende profiten haren anvanck nemen.

650. Idem [29 Martij 1656], fol.190vo.
Opte requeste van de erffgenamen van zaeliger Henrick van Onna.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen van de weduwe van
zaeliger Henrick van Onna, om ordre te stellen, dat de voorschreven weduwe hare neeringe
niet langer sal hebben te doen ofte te exerceren, ende dat om verscheidene redenen, haer
Achtbaere daertoe moverende, verstaen oock mede haer Achtbaere dat de voorschreven
momberen, de naergelatene goederen van zaeliger Henrick van Onna ten meesten prijse te
sullen moegen alieneren ende vercoopen ende de penningen daer van procederende op goede
onderpanden te beleggen, waer van de voorschreven weduwe haer levent lanck de
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opcompsten ende vruchten nae lijfstuchts recht sal hebben te geniten.

651. Dito [29 Martij 1656], fol.191.
Op de requeste van Jonas Arentsen, wachter tot Brunnepe versoeckende overmits sijn hoogen
olderdom alsoo hij nijet langer can sijn ende sijn gesichte hem begint te onbreecken, sijn
dienst nijet langer can waernhemen ende nijet in armoede ende ellende mochte coemen toe
vervallen, dat hij mit het woeningien, neffens een iaerlix penninckien mochte worden versien,
ende een ander in sijn plaetse mochte worden gestelt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant, sijn levent lanck, mit de
woeninghe, daer hij tegenwoordich in woent, ende mit vijffthijen goltgulden des s’ iaers, die
hij in twee termijne iaerlix sal hebben t’ ontfanghen, uuijt deser Stadt Campens Caemer waer
van het eerste termijn op Paesschen 1657 ende t’ ander op Michieli sal verscheenen weesen,
nae dat hij sijn dienst op Michieli toecoemende sal hebben verlaeten.
652. Den 9de April 1656, fol.191vo.
Opte requeste van Gerbrant en Henrick Janssen mombaeren van het onmondige kint van Jan
Janssen van Heerde, versoeckende desselffs erffenisse te mogen aentasten sub beneficio
inventarij, de roerende goederen door den vendumeester te vercopen, de dootschulden te
betaelen van de begraeffenis, des kints roucleet en lijffs nootdruft, en de overige penningen in
den Gerichte te brengen.
Was geapost: Dit versoeck wordt bij Schepenen en Raedt geaccordeert, mits dat de
vercopinge geschiedt ten overstaen van twe van de voornaemste creditueren, en de penningen
daer van procederende gedeponeert worden in het Gerichte.

653. Den 14 April 1656, fol.192.
Opte requeste van Peter Fourmentier versoeckende, alsoo hij door de swackheijt van sijn
vrouwen herssenen geraeckt is met sijne cleijne kinderen in een soberen gelegentheijt, en tot
noch toe geen huisinge en hebbe connen becomen, gratieuselijck met de woninge achter
wijlen Dni. Sassen huijs in de Munten steege te mogen werden begunsticht.
Was geapost: Suppliant wordt gratieuselijck met dese versogte woninge bij provisie
begunsticht voor dit jaer.

654. Den 17 April 1656, fol.192.
Opte requeste van de E: en hoochgeleerde Rudolphus Hoolboom J:U:Dr. versoeckende
admissie.
Was geapost: Den remonstrant wordt dit sijn versoeck toe gestaen, en hem geconsenteert
voor deser Stadts en derselver Landtgerichte te mogen advoceren.

655. Den 26 Aprilis Anno 1656, fol.192vo.
Opte requeste van Roloff Heijmsen, remonstrerende, hoe dat bij versterff van sijn olderen
alhijr over hem, sijn broeder en suster tot momberen sijn gestelt Dirck Lambertsen ende Claes
Dircksen, ende dat hij suppliant hem heeft begeven bij t’ seijlmaecken, ende nu omtrent de
dree en twintich iaren olt ende dat hij sich oock altijt in sijn handel en wandel, eerlijck, vrom
duechtsaem, nuchter en stil ende bequaem gedraegen heeft, als uuitte overgelechte attestatie
ervintlijck, versoeckende dewijle suppliant sich tot Amsterdam ontholt ende aldair alleene sijn
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saecken heeft teverrichten, ende sulckx genoechsaem wijsselick sal connen doen veniam
aetatis ende dat hem van sijne momberen sijne goederen moegen gevolcht worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt de moberen van suppliant, als mede de overgelechte
attestatie op dese saecke verstaen hebbende accorderen suppliant veniam aetatis, ende dat hem
suppliant sijne goederen bij sijne momberen sullen gevolcht worden om deselve te moegen bij
hem selven geadministreert te worden.

656. Den 28 April 1656, fol.193.
Op de requeste van Mr. Leonardt de Pres maistre de escole françoise, versoeckende admissie.
Was geapost: Den suppliant wordt favorabel geaccordeert om alhier openbaere school te
mogen houden.

657. Idem [ 28 April 1656], fol.193.
Op de requeste van (Metta Gerrijts weduwe van) Jan Bruinincks was, versoeckende alsoo bij
haer mans overlijden den boedel desolaet wordt bevonden, dat daer over curatoeren mogen
werden gestelt.
Was geapost: Sr. David Japin en Hermen Cornelijs worden tot curatoren over desen boedel
geauthoriseert, om de goederen door den vendumeester te laten vercopen, en de penningen
daer van procederende in het Gerichte te deponeren.

658. Den 29 April 1656, fol.193vo.
Opte requeste van Jurriaen Bruidegom tamboer van het Uijtter Espel, gecomen tot een groten
olderdom, en onmacht van sijn cost te connen winnen, met versoeck van gunstige hulpe.
Was geapost: Wordt begunsticht met thijn goltgulden, uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Burgemeester Santen.

659. Idem [29 April 1656], fol.193vo.
Opte requeste van Jochum Lubberts weduwe, remonstrerende hoe dat haer overleden eheman
van Hermen Wernerts hadde overgenomen seecker parceel landts, tot de Ecclesiastique
goederen gehorende voor 175 caroli gulden iaerlix, t’ welck bij den selven Hermen Wernerts
van de Stadt op 185 gelijcke gulden iaerlix was gemijnt, voor welcke betaelinge al soo
suppliante sterck wordt aengesproocken, versocht sij derhalven dat Schepen en Raedt
belieffde te verstaen, dat sij met de gecontracteerde 175 caroli gulden iaerlix, mochte
volstaen, en dan voorts haer te willen geven nevents anderen een gratieuse remissie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben gunstelijck verstaen dat de suppliantinne
betaelende 175 caroli gulden iaerlix daer mede sal mogen volstaen.

660. Den 6 Maij 1656, fol.194.
Hebben Schepenen en de Raedt Dno. Stupero, wegen aengewende, debvoiren omtrent de
beroepinge van Dus. Hochepied en het offereren van seecker tractaet genaemt, Groot
wonderwerck des Heeren van Lotts wijss, vereert vijff en twintich goltgulden uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Santen.
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661. Idem [6 Maij 1656], fol.194.
Is oock tot opbouwinge van seecker affgebrande kercke tot Weerheim in t’ Graeffschap
Nassou uijt die selffde Caemer vereert vijff goltgulden.
662. Den 8ste Maij Anno 1656, fol.194vo.
Opte requeste van Jan van de Graeff.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren den cipier Jan Arentsen om Geesien
Rolofsen gevangen op de Hagenpoorte van henvoerder niet hooger als op acht stuivers des
daechs te tracteeren.

663. Idem [8 Maij 1656], fol.194vo.
Opte requeste van Jan Gerrit Veen.
Was geapost: Alsoe suppliant van sijne goederen affstaet ende aen sijn creditoren deselve
is overgevende, als ist dat Schepenen ende Raedt tot curatoren van den selven boedel hebben
geauthoriseert daer toe vermits desen, de Eersaeme Andries Schaeckbancke, Evert Willemsen
als volmachtiger van sijn vader Willem Evertsen ende François Blequin als volmachtiger van
Dr. Jacobus Heerman.
664. Den 6de Maij 1656, fol.194vo.
Opte requeste van Jan Scholte, versoeckende om redenen van geledene schaede, en sijn
gedraegen sorge voor de Sluise, eenige gunstige remissie.
Was geapost: Suppliant wordt om gunstige consideratien iaerlix geremitteert van sijn pacht
thijn daelers, en wordt hem gelast goede en ijverige sorge te draegen op de Sluise.

665. Idem [6 Maij 1656], fol.195.
Opte requeste van Bauke Jellen (aen de Somerdijck), versoeckende alsoo het Cathuisers
Campien in den iaeren 1654 ten eenemael was belopen, soo dat hij groote oncosten aen het
opsloten heeft moeten doen, sonder eenige vruchten te trecken favorabile remissie.
Was geapost: Suppliant wordt om consideratien van sijn uijtgelechte penningen en
geledene schaede, geremitteert de pacht in den iaere 1654 op Martini vervallen.
666. Den 10de Maij 1656, fol.195.
Opte requeste van Clamar van Dorsten, remonstrerende hoe dat Arent Munninck in sijn huijs
de Swaene in de Speldemaeckers stege hebbende gewoont, onlanx stilswijgens was
vertrocken achterlatende eenich huijsraedt, en ander wevers gereetschap en wolle, met
versoeck van authorisatie te mogen becomen, om den huijsraet te mogen door den
vendumeester te laten vercopen, wolle en ketenen uijt bijsondert, waer op wel andere
praetensien mochten vallen.
Was geapost: De vendumeester wordt geauthoriseert, om de goederen hier in versocht, te
weten het huijsraet, te vercopen, en hem gelast de penningen daer van procederende in het
Gerichte te deponeren.

667. Idem [10 maij 1656], fol.195vo.
Opte requeste van de creditueren van Jan Gerrijtsen Veen, versoeckende authorisatie, om de

Pagina 132 van 208

roerende en onroerende goederen te vercopen.
Was geapost: Dit versoeck wordt geaccordeert, en de curatoren ernstich gelast, de
penningen daer van sullende procederen, in het Gerichte te brengen.

668. Den 13 Maij 1656, fol.195vo.
Opte requeste van Gerrijt van Lingen versoeckende sijn schuldt in de Caemer van de heer
Burgemeester Ram á 19 en in die van de heer Burgemeester Loussen á 24 caroli gulden, soo
hij over Lueren lant ten achteren is, hem gunstelijck geremitteert te mogen worden, alsoo hij
het selve lant seer hooch aengetast ende daer op in de volgende quade iaeren seer groote
schade geleden heeft.
Was geapost: Suppliant wordt uijt een speciaele gratie dese beijde posten geremitteert.

669. Idem [13 Maij 1656], fol.196.
Opte requeste van Jan Janssen clockensteller.
Was geapost: Wordt begunsticht met thijn goltgulden eens, uijtte Ecclesiastique Caemer
van de heer Burgemester Santen.

670. Idem [13 Maij 1656], fol.196.
Alsoo de erffgenamen van de Burgemeester Bootsman van Blockzijl gelijck oock hij selffs bij
sijn leven dickwijls clachtich waeren gevallen, dat het lant bij haer in de Buelhacke van deser
Stadts Ecclesiastique Caemer gecoft, niet en heeft die breete als wel in de opslachs cedule was
uijtgedruckt, en dan daer over bij de Burgemeester Thijman Coops en Nicolaes ter Barchorst
van Vollenhoo een voorslach tot accommodatie was gedaen bij welcke de erffgenamen in
plaets van hondert vijfftich caroli gulden, sijnde noch resterende en achterwesende
cooppenningen, sonder hebben te betaelen de helfte, te weten vijffen seventich der selver
gulden, waer mede dan alle questie soude sij opgegeven, soo hebben Schepen en Raedt, daer
over hebbende gedelibereert, haer denselven voorslach laten gevallen, en dienvolgents de
Caemener Vreese geauthoriseert, om daer in te mogen accorderen.

671. Den 26 Maij Anno 1656, fol.196vo.
Wegen t’ offereren ende dediceren van eenige thesesTheologicae de disciplina Ecclesiasticae,
hebben Schepenen ende Raedt Joanni Brele vereert met vijff en twintich caroli gulden, soe hij
uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Santen sal hebben te ontfangen.

672. Den 28 Maij Anno 1656, fol.196vo.
Opte requeste van Wibbechien Martensen, versoeckende een subsidium in haren soberen
staet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van de Camener de E:E: Santen sal hebben te
ontfangen.

673. Idem [28 Maij 1656], fol.196vo.
Opte requeste van Reeuwert Henrix schoelapper, gehadt hebbende 17 en nu noch 5 kinderen
en Nelligien Egberts, beijde in sobere toestant.
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Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens, uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Santen.

674. Idem [28 Maij 1656], fol.197.
Op de remonstrantie, gedaen bij de heer Burgemeester in der tijt uijt den naem van Do.
Johannes ab Olen bedienaer des Goddelijcken Woorts alhier dat sijn Eerwaerde genegen was
aff te lossen een capitael van duisent caroli gulden, cum interesse, als de weduwe Boelen tot
Deventer uijt het huijs, bij sijn Eerwaerde van Joncker Gerrijt Voorn gecoft, gevesticht is
hebbende, bij aldien Schepen en Raedt sulx beleffden goet te vinden en te approberen, is het
selve sijn Eerwaerde toegestaen en bij Schepen en Raedt ex officio, in Joncker Voorns
absentie, geaccordeert en goet gevonden.

675. Den 2 Junij Anno 1656, fol.197.
Opte requeste van Rotger Willemsen ende Coert Croen als momberen over het naegelaten
kindt van Willem Gerritsen Duister, versoeckende, alsoe het voorscheven kindt een halff huijs
is hebbende int’ landt van Gulick tot Aswijlen omtrent Aken, waervan alsoe geen profijt is
comende, wegen de reparatien ende schattinge, het selve te moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen, als nemptelijck Rotger
Willemsen ende Coert Croen, om het halve huijs hijrinne verhaelt ten meesten prijse tot
profijt van haer voorschreven pupil te moegen alieneren ende vercoopen.

676. Idem [2 Junij 1656], fol.197vo.
Opte requeste van de Gildemeesters vant’ Drappeniers Gilde, ende dat uuit name van de
gansche neringe remonstrerende, dat haer Ed. Achtbare de getrouwde knechten van haer
luider Gilde, anders huijscoters genaemt, mede een busse hebben toegestaen, naer de manire
van de andere knechten, deselve busse is angelecht ende aen eene van de Gildemeesters
huijsen in gebracht tot bewaer, gelijck oock de buss ean de andere knechten, de getrouwde
knechten verweijgeren an de Gildemeesters daer deselve in huijs gebracht is, daervan een
slutel over te geven: gelijck deselve busse met twee slooten en twee sluetels moet geopent
worden, willende haer daer in niet reguleren, naer de ordre der busse van de andere knechten,
daer van de Gildemeesters soe deselve in huijs heeft, eene slutel mede heeft tot bewaer, soe
oock moet mede reeckeninge doen wat daer ingecomen en uuitgegaen sij, twelcke de
Gildemeesters daer deser knechten busse in bewaer is, mede moet doen, ende soe wanner hij
daer van geen slutel hadde, ende de knechten buiten hem daer in ende uuitnemen konden,
gelijck sulckx in alle toevallen solde comen gebeuren, solde het voor remonstranten niet
geraden wesen, met de selve busse te doene te hebben off daer van reeckeninge te holden,
versoeckende dat de Gildemeester daer de busse ten huise in bewaer is, ende soe mede moet
reeckeninge holden vant’ geene daer ingebracht ende uuitgehaelt wordt, mede een slutel
gelijck van de busse van de ander knecht in bewaer hebbe.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat de Gildemeester daer de busse van de
getrouwde knechten in bewaer is ende tot sijnen huijse heeft, soe wel daer van een sleutel sal
hebben ende gelevert worden, gelijck ende naer de manire van de andere knechten.
In marge:
Opt’ naeder versoeck van de Gildemeesters vant’ Drappeniers Gilde. Als mede van de getrouwde
knechten van haer luider Gilde anders huijscoters genaemt, hebben Schepenen ende Raedt verstaen dat de Gildemeesters
vant’ voorschreven Gilde, op haer versoeck van het mede bewaeren, tot haren huijse van de busse sullen ontslagen sijn.
Ende dat de busse in goede bewaer bij eene van de knechten ten huijse van deselve wesende gequalificeert ende geernet ende
gegoedet als hijr, sal verbliven, ende dat voorts op de ordre ende anders daer van sijnde.
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677. Den 4de Junij Anno 1656, fol.198.
Opte requeste van Jan Kiersen ende Berent Sasse momberen van Henrick Alers twee
onmundige kinderen, welcke Henrick Alers voor omtrent twee jaren naer Indien is getrocken
ende dat Aertien Lambertsen der kinderen moeder, nu veerthijn dagen geleden sij gestorven,
ende dat om de kinderen te onderhouden, geen gelt in voorraet sij, versoeckende over sulckx
consent, om de roerlicke goederen die doch metter tijt argeren tot nootdruft ende profijt der
kinderen an te leggen, mochten vercooft worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Jan Kiersen ende Berent Sasse respective
momberen, om de roerlijcke goederen hijrinne verhaelt, ten meesten prijse ende nootdruft van
hare pleechkinderen te moegen vercoopen.

678. Idem [4 Junij 1656], fol.198vo.
Alsoe Peter Jansen tot piloot ende baeckmeester is angenomen, ende daer durch den opsicht
en den dienst van den schipper van deser Stadts Jaecht is comen te vaceren, als is het dat
Schepenen ende Raedt tot een opsichter ende schipper van desen Stadts Jaecht wederom
aengenomen hebben Thijs Albertsen ende dat op de profijten daertoe staende.

679. Den 7 Junij Anno 1656, fol.199.
In regardt van Wichman Henricksen groote armode ende dat hij soeven kinderen is hebbende,
soe mette vallende sieckte is behaeft tot ende veele ende verscheidene plaetsen beneffens het
schoenmaecken om deser Stadts Raedthuijs is waernemende, als ist dat Schepenen ende Raedt
sijn weeckelijcke salis van twee goltgulden geaugmenteert en ende verbeteert hebben met
veerthijn stuivers.

680. Idem [7 Junij 1656], fol.199.
Op de requeste van Milius Jansen turffdrager, versoeckende dewijle Egbert Jansen in sijn
leven sijnde geweest aenlegger vant’ saet is overleeden, metten te moegen begunstiget
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met het aenleggerschap hijrinne
verhaelt.

681. Den 17 Junij Anno 1656, fol.199.
Tot opbouwinge van de verbrande kercke tot Culenborch, hebben Schepenen ende Raedt
vereert t’achtentich caroli gulden uuitte Ecclesiastique Camer van de E: Santen sal betaelt
worden.

682. Den 19 Junij Anno 1656, fol.199vo.
Hebben Schepenen ende Raedt het Eerweerdige Sijnodus, soe alhijr is gehouden dewijl de
wijn tegenwoirdich in een hoogen prijs is tot een oxhoeft wijn vereert vijftich caroli gulden
ende dewijle verscheidene Raedts persoenen op de Synodale scheitmaeltijt, tot de predicants
de coolts behuisinge mede ter maeltijt sijn geweest. Soe hebben desfals haer Achtbaere
geaccordeert dertich caroli gulden welcke voorschreven beijde posten monterende ter somme
van tachtentich caroli gulden uuitte Ecclesiastique Camer van de Camener Santen sullen
betaelt worden.
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683. Den 21 Junij Anno 1656, fol.199vo.
Opte requeste van Stoffer van de Veenerijt, versoeckende remissie van sijn landt op de
Oostermathe gelegen in regardt dat sijn voorschreven gepachte landt seer verstecken ende
vergraven is, tot het maecken van den grooten dijck, soe dat voor seventhijn margen daer het
leijdt ende gepachtet is maer en sijn thijn margen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant om redenen van sijne
respective ses pacht jaren des jaers vijff en twintich caroli gulden, soe suppliant in de
respective Ecclesiastique Camers aen sijne pacht sal hebben te corten.

684. Den 22 Junij Anno 1656, fol.200.
Op de requeste van Arent Henricksen, versoeckende metten vacanten dienst van het
dootgraverschap van de Bovenkercke begunstget te worden, mettet t’ geene daeraen is
dependerende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het dootgraverschap
van de Bovenkercke ende mette profijten ende wesen voort daer toe is behoirende.

685. Den 28 Junij 1656, fol.200.
Opte requeste van Cunne Jans weduwe van Jan Wijndels dootgraever versoeckende voor haer
leven te mogen blijven begunstigt.
Was geapost: Suppliante sal in dese woninge mogen continueeren tot aenstaende
Paesschen, en sal als dan dieselve hebben te ruijmen.

686. Idem [28 Junij 1656], fol.200vo.
Opte requeste van Warner Berents als momber, Jan Henrix, Lambert Jurriaens en Jan Carsten
als respective omen vant’ stomme onmondige kint van zaeliger Helmich Henrix,
remonstrerende hoe dat sij ten overstaen van de heeren hooftluijden hadden beraempt een
minnelijck accoordt over seeckere somma van 683 caroli gulden capitael met eenige iaeren
interesse, bij zaeliger Lambert Roloffs mede momber van Warner Berents op rente gehadt,
welckers boedel desolaet was uijtgevallen op conditie dat hij Warner Berents voornoempt
soude uijttellen tot voldoeninge van gedachte somma vier hondert caroli gulden eens des
gulden tot 20 stuijvers met versoeck dat haer Ed. hoochachtbaerheden sodanich accoort
gunstelijck wilden approberen.
Was geapost: Om redenen wordt dit hier in genoemde contract geapprobeert sonder
consequentie.

687. Idem [28 Junij 1656], fol.201.
Opte requeste van Volcker Claessen en Jacob Martens meijeren aen de Cuinder, dolerende
over excessive geldene schaede.
Was geapost: Supplianten worden ten respecte van haer groote geledene schaede der
dijcken begunstiget met twee hondert caroli gulden, te corten in de thijn lopende pachtiaeren,
iaerlix 20 caroli gulden sic actum in senatum den 13 10b. (december) 1656.

688. Idem [28 Junij 1656], fol.201.
Den 22 Julij 1656 hebben Schepenen ende Raedt op de naerder instantie der bovengememde
supplianten de remissie van 200 op driehondert gulden verhoogt en dien volgents verstaen dat
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dieselve geduirende haere pachtiaeren in plaets van 20 dertich caroli gulden iaerlijx sullen
hebben te corten.

689. Den 26 Julij 1656, fol.201vo.
Opte requeste van Joncker Gerrijt van Potegom versoeckende een extraordinaris subsidie.
Was geapost: Wordt begunstigt met twintich goltgulden eens, t’ ontfangen uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Santen, in twee termijnen.

690. Idem [26 Julij 1656], fol.201vo.
Opte requeste van Jan en Wijer Beeltsnijder gebroederen, versoeckende seecker loose bij de
Louwe tooren om aldaer tot gerieff der smeden smits, colen te mogen inleggen, tegents het
geven van een behoorlijcke thins.
Was geapost: Supplianten wordt dit haer versoeck geaccordeert, mits aen de Stadt
wederom rembousserende, t’ geen dieselve daer voor heft uijtgegeven, en betaelende den
thins, soo voor desen iaerlix daer uijt is gegeven.
691. Den 2de Augusti 1656, fol.202.
Opte requeste van Albert Peters dunne biervoerder van t’ Boven Espel versoeckende vermits
sijne swackheijt, dat Wolter Lubbertsen voor sijn knecht mochte worden aengenomen, en
voor hem den dienst van het bierdraegen waer te nemen, en hij daer door middel hebben om
met sijn 8 kinderen de costen te winnen.
Was geapost: Dit versoeck wordt den suppliant gratieuselijck bij provisie toegestaen, mits
dat desen aen te stellen knecht den gewoonlijcken eedt praestere.

692. Idem [2 Augusti 1656], fol.202.
Opte requeste tusschen Albert Sweertsen requestrant, en de mombaeren van wijlen de heer
Burgemeester Backer berigtgeveren ter anre sijde overgegeven.
Was geapost: Den requestrant bij eede verclaerende, als oock sijn huijsvrou de ontfangende
63 caroli gulden van de heer Burgemeester Backer off terstont off naerderhandt, door haer
selven off andere niet te hebben vercregen, off haer te sijn gevalideert, sullen berigtgeveren
dieselve boven gedachte 63 caroli gulden aen den requestrant als noch hebben goet te doen.

693. Idem [2 Augusti 1656], fol.202vo.
Opte requeste van de weduwe en erffgenamen van wijlen Capteijn Jan Sluijter, versoeckende
dat seeckere iaerlixe rente van 2 goltgulden, soo de Ecclesiastique Caemer uijt haer huijs,
alhier op de Olde strate sijnde gelegen en nu bij Jan Henrixen roeden drager vrij vercoft,
gevesticht mogte worden, van het gedachte huijs op haer huijs alhier achter Nieuwe Muire
gelegen de Drie Hoeffijsers genaemt.
Was geapost: Dit versoeck wordt geaccordeert.

694. Den 16 Augusti Anno 1656, fol.212vo.
Opt’ versoeck van den Secretaris Breda, hebben Schepenen ende Raedt om goede
consideratien ende nae advenant van andere, soe daeromtrent hoven van de Geestlijcke
Camer, aen haer hebben becomen de thins van sijn hoff achter t’ olde werckhuijs gelegen,
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gereduceert van 26 carli gulden 12 stuiver op 8 caroli gulden 8 stuiver waervan de eerste
gereduceerde thins op Paesschen anno 1656 sal verschenen wesen.

695. Den 19 Augusti Anno 1656, fol.203.
Opte requeste van Gerrit Jansen ende Rijck Gerritsen als burgen voor een stuck landes
buitendijcks gelegen bij Joest Subbinck gepachtet ende alsoe de eersaeme Joest Subbinck met
sijn huijsvrou ende gantsche familie is overleeden, versoecken derhalven, dat haer Achtbaren
beslach opt’ hoeij ende koenen gelieffden te laten doen, ende het landt wederom aen haer Ed.
nemen, alsoe daer twee jaren huijre van te quade sijn.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat supplianten burge sijn voor de huijre van
het stuck landes hijrinne verhaelt ende oock burge moten bliven, authoriseren voorts
supplianten om de konen ende hoij ten meesten prijse te moegen vercoopen ende het landt te
moegen verhuijren.
696. Den 19de Augusti 1656, fol.203vo.
Opte requeste van de crediteuren van Joost Hermsen Sobbinck, versoeckende curatoeren over
den boedel.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, hebben geauthoriseert ende authorisieren, als
curatoeren over den voorschreven boedel, de E: Sarijs Janssen van de Grunde, als
kerckmeester, Peter Eeckholt, Geerloff Gerritsen ende Dirrick Schutte cuiper, om den
voorscheven boedel tott sijner tijdt te redden, te vercoopen ende tot proffijt van de
voorschreven credoteuren, te gelde te maeccken, blijvende nochtans het voor desen
affgegevene request in sijn volle weerden.

697. Den 23 Augusti Anno 1656, fol.203vo.
Opte requeste van Egbert Henrick Greve ende Steven Henricksen Bisschop, als burgen voor
zaelige Henrick Claesen koeckenbacker wegen een Ecclesiastique morgen landes de
Oostermathe genaemt waervan alsoe verscheidene pachtpenningen sijn te quade ende alsoe de
vooorschreven Henrick Claesen koeckenbacker neffens vrouw ende kinderen doch op eene
nae, soe de slutel aen een van de creditoren heeft ter hande gestelt deser werdelt is comen te
overlijden, versoeckende supplianten dat sij neffens Dr. Wilhelmus Rijnvisch ende Willem
Jansen de koenen, hoeij ende andere gereede goederen des voorschreven boedels moogen
vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten om neffens Dr. Wilhelmus
Rijnvisch ende Willem Jansen de voorschreen koenen, hoeij ende andere gereede goederen
hijr inne verhaelt durch den vendumeester, ten meesten prijse te moegen alieveren ende
vercoopen, ende de penningen daer van procederende in den gerichte te deponeren.

698. Idem [23 Augusti 1656], fol.204.
Opt’ versoeck van den Eerentfesten ende hoichgeleerde Copius ten Zweege der Rechten
Doctor hebben Schepenen ende Raedt hem geaccordeert om voor desen Stadt ende
Landtgerichte te moegen advoceren.

699. Idem [23 Augusti 1656], fol.204.
Opte requeste van Berent Hansen laeckemaecker versoeckende tot gerijff der ingesetenen
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ende burgeren, alhijr, dat hij bij provisie moege geauthoriseert ende den anderen anspreckers
ten begraeffnisse noodigende moege dirrigeert ende toegevoecht worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren suppliant tot een ansprecker, soe de
beijde anspreckers bij provisie bij dese gelegentheit van tijden wordt geadiungeert ende
bijgevoecht.

700. Den 28 Augusti Anno 1656, fol.204vo.
Opte requeste van Jacob Dircksen uuit Mastebroeck versoeckende in regardt van sijne
armoede ende groote geleedene schade, durch de natticheit, remissie van twee jaren pachtes
soe suppliant in deser Stadts Ecclesiastique Camers de Annis 1653 ende 1654 in ijder Camer
150 carli gulden te quade is.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant uuit goede consideratien van
sijne verloopene landtpacht in deser Stadts Ecclesiastique Camers de Annis 1653 ende 1654,
in ijder Camer een gerecht derde part.
701. Den 2de Septembris Anno 1656, fol.205.
Opte requeste van Engeltien Veen naegelatene weduwe van zaeliger Bartholomeus Petersen,
versoeckende in hare groote indispositie met een liberael pensioen begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
durch de Ecclesiastique Camer van den E:E: Santen, sal voldaen worden.
702. Den 6de Sep(tembris) Anno 1656, fol.205.
Opte requeste van den E: ontfanger Heimen Vreese, versoeckende hem het gebruick vant’
Bolwerck soe Burgemeester Louwsen nu gequiteert heeft, ende wederom met het gebruick
van het bolwerck buiten Louwens poorte begunstiget is, moege geaccordeert ende toegestaen
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant het gebruick van het bolwerck
hijrinne verhaelt ende dat bij provisie ende revocatie van haer Achtbaere.

703. Idem [6 Septembris 1656], fol.205vo.
Opte requeste van Dirckien Henricksen, weduwe van zaeliger Andries Jansen rodendraeger,
versoeckende dewijle suppliante alle halff jaer met 10 goltgulden van haer Achtbaere is
begunstiget ende een halff jaer heeft ontfangen het andere halff jaer mede moege ontfangen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat suppliante uuitte Ecclesiastique Camer
van den E:E: Santen boven de betaelde Thijn goltgulden, noch thijn goltgulden sal hebben te
ontfangen.

704. Den 16 Sept(embris) 1656, fol.205vo.
Opte requeste van Casparus de Roo, versoeckende alsoo Annigien, Dirck Brassers huijsvrou
met het setten der loopen wesende begunstigt, deser werelt is comen te overlijden, daer mede
wederom gebeneficieert te worden.
Was geapost: Schepen en Raedt begunstigen suppliant met het setten der loopen op de
vismerckt, op de ordinaris emolumenten daer toe staende, en sal hij hem daer in neerstich en
getrou hebben te dragen.
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705. Den 27 Septemb(ris) Anno 1656, fol.206.
Opte requeste an de Boeckholders vant’ geslach der vette beesten, versoeckende consent van
haer Achtbaere dat sij supplianten hare achterstedicheit van de vercoofte beesten, vant’
gereetste vercoofte goet van desolate boedels, voirts sullen moegen trecken en geniten de
huijsheer t’ rechte an huijshuijr onsgepraeiudiceert ende onvercortet sonder den tijt van jaer
ende dach te behouwen aff te wachten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt het versoeck van supplianten in behoirlijcke
deliberatie gelecht hebbende, accorderen supplianten dat supplianten hare achterstedicheit van
eenige vercoofte beesten uuit de desolate boedels vant’ gereetste vercoofte goet, voorts sullen
moegen trecken, sonder jaer ende dach met hare achterstedicheit te sullen behoeven te
wachten doch dit alles sonder praeiudicio vant’ recht van huijshuijre gerichtelijcke
bekentenissen ende voirts de verwin sijn hebbende.

706. Sabbathi (Zaterdag) den 27 Sept(embris) Anno 1656, fol.206vo.
Opte remonstrantie schriftelijck overgegeven van Cornelis Marijnssen Sijnoutskercken,
waerbij te kennen is gegeven, hoe dat hij remonstrant op den 6 Octobris in den jaere 1654,
voor den pastor van Gregorius tot Antwerpen hadde gesolumniceert een contract van
houwelijck met Anna Catharina van Beesten, en haer voor die tijt alsoo noemende, welcke
tegenwoordig alhier om verscheijden begaene misdaden in hechtenis is sittende, als met een
persoon, die door het vergeven van de doot van haeren eheman weduwe, en alsoo vrij
geworden, en indien staet gebracht was, om sodaenich contract en verbintenis te connen
ingaen, maer dat hij tegenwoordig tot sijne groote droeffheijt en leetwesen compt te
vernemen, als dat hij en sijne vrunden, door dieselve persoon valschelijck en seer
schelmachtich sijn bedrogen, hebbende dieselve noch op dese uire eenen anderen man,
genaemt Jan Claessen Beijaert in het leven, aen welcke sij in den selven jaere van 1654
wettelijck onder den naem van Catharina Willems, voor Schepenen der Stadt Alckmaer is
getrout, gelijck sulx het berigte, soo uijt derselver confessie, als uijt de stucken van Alckmaer
overgecomen, is gebleecken en bekent geworden waer over sij naer Goddelijck en
keijserlijcke wetten niet en heeft gecont off vermocht met hen Remonstrant off ijmandt
anderts, off oock hij met haer sodanich contract van houwelijck te celebreren off in te gaen,
t’ welck oock derhalven in sijn selven van het begin aff geweest is, en tegenwoordig noch is
nul en crachteloos met versoeck, dat het daer voor bij het Gerichte moge worden verclaert, en
hij Remonstrant van de opgedachte Anna Catharina sijne gewesen gepraetendeerde huijsvrou
en den echt met haer per errorem ingegaen als delose gecircumvenieert, volcomentlijck
ontslagen.
Waer op bij Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt rijpelijck sijnde gedelibereert en
geexamineert de consessie hier over bij de genaemde Anna Catharina gedaen, als oock de
stucken het Gerichte van Burgemeesteren en Schepenen deze Stadt Alckmaer toegesonden,
hebben haer Ed. hoochachtbaeren verstaen en verclaert, gelijck verstaen en verclaert wordt
cracht deses, dat de voorgedachte praesentie gelosemniseerde trouwe, tusschen hem Cornelis
Marijnssen Sijnoutskercken, Remonstrant ter eenre, ende genaemde Anna Catharina ter anre
sijde, sij nul en crachteloos wordende hij Remonstrant daer van ten eenemael ontslagen en
vrijgestelt, als off dieselve noeijt en waere geschaet, mits evenwel dat hij het kint geduirende
sijne vermeinden echten staet geprocreert, als een echt kint beholden en daer voor erkennen
sal moeten.
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707. Idem [27 Septembris 1656], fol.207vo.
Opte requeste van de weduwe Lespiere versoeckende, alsoo de resolutien den 22 Meij 1652,
en den 22 Julij 1652 appostille genomen, voor desen op het uijtmeten en vercoopen van het
solt gemaeckt werden geeludeert, dat dieselve door het opstellen van een paene mochte in
viridi observantia bewaert en gemainitineert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt persisteren alnoch bij haer Ed. hier te voorents
affgegevene resolutie en apostille en lasten dienvolgents Gijsbert Gerrijtssen geen solt te
sullen mogen meten, dan waer van te voren den formelen soltbrieff de heer Burgemeester in
der tijt sal sijn getoont, en dat hetselve uijt de sacken sal sijn t’uijtgestortet, en sulx bij
cassatie van sijnen dienst. En sal oock het solt, t’ welck sonder daer van den soltbrieff aen de
heer burgemeester te sijn vertoont, off uijt de sacken te sijn uijtgestortet en gemeten wordt off
is vercoft, sijn vervallen, en in het Weeshuijs alhier worden gebragt, waer de soltmeter de
schipperen kennisse sal hebben te geven.
708. Den 4de Octob(ris) Anno 1656, fol.208.
Opte requeste van Mr. Roloff Jansen schoelmeester versoeckende begunstiget te worden met
een clein salaris, in regardt dewijle hij veele cleine kinderen heeft om te leeren waer suppliant
weinich schoelgelt is genitende, ende mede dewijle hij in olde onvermoegene bestemoeder
van in de 90 jaren is hebbende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt connen hijrop niet disponeren, maer wordt suppliants
olde bestemoeder om consideratien begunstiget met vijfthijn goltgulden eens, soe de selve
uuitte Ecclesiastique Camer van den E:E: Santen sal hebben te ontfangen.
709. Den 7de Octob(ris) 1656, fol.208.
Opte requeste van Steven Biscop, remonstrerende, dat hij met zaeliger Henrick Willemssen
koeckenbacker gepacht heeft seecker Geestelijcke mate en dat dieselve nu sijnde overleden
naergelaten heeft veele creditueren, met versoeck, alsoo de Geestelijckheijt hem suppliant
voor de pacht is aenspreeckende het recht van cessie dieselve competerende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt cederen den suppliant het recht het welck de Stadt
over de pacht van het lant bij hem en Henrick koeckenbacker saemen sijnde gebruickt ,
competeert, mits dat het selve eerst sijn cracht sal vercrijgen als de Stadt over verscheijden
andere schuldige pachtpenningen sal sijn voldaen..

710. Den 18 Octob(ris) 1656, fol.208vo.
Opte requeste van Warner Berents backer naergelatene onmondige kinderen, versoeckende
dat Mr. Hermen Otsen Smit en Johannes van Eems tot momberen over dieselve mochten
worden geauthoriseert, en haer voorts consent gegeven het hoeij nevents het levende vee te
vercopen.
Was geapost: Mr. Hermen Otsen en Johannes van Eems worden totte momberschap hierin
gemelt geauthoriseert, en haer voorts macht gegeven het levende vee nevents het hoeij, tot
proffijt der onmondige te mogen vercopen.

711. Idem [18 Octobris 1656], fol.209.
Opte requeste van Anna Beijerman weduwe Sasse versoeckende, alsoo sij om haer familie te
sustenteren van meninge is te vertrecken, een penninckien tot ondersteuninge.
Was geapost: Wordt tot haer vertreck begunstigt met twintich goltguldens, t’ ontfangen van
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de heer Camener Santen.

712. Den 26 Octob(ris) Anno 1656, fol.209.
Opte requeste van Jan Wolfega, versoeckende in sijnen soberen staet met seeckere woeninge
van de Ecclesiastique Caemer op den Vloedijck gelegen, soe bij zaeliger Engeltien Meijers
bewoent is geweest begunstiget te worden.
Was geapost: Hijrop can niet gedisponeert worden, maer om consideratien begunstigen
Schepenen ende Raedt suppliant met thijn goltgulden eens, soe suppliant uuitte Ecclesiastique
Camen van de Camener Santen sal hebben te ontfangen.

713. Idem [26 Octobris 1656], fol.209.
Opte requeste van Thomas Jurrisen, versoeckende metten vacerende dienst van t’ breven
bestellen in plaetse van den overleeden Coert Petersen begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant metten vacerende dienst van
zaeliger Coert Petersen vant’ breven bestellen van hijr op Amsterdam, ende dat op de
profijten daer toe staende, mets dat suppliant hem in den selven dienst dermaten comportere
ende drage, dat haer Achtbaere de minste clachten van hem niet voor en comen off haer
Achtbaeren willen hem de facto van sijnen dienst priviren ende ontsetten.

714. Den 29 Octob(ris) Anno 1656, fol.209vo.
Opte requeste van Juffer Maria Beverlandts, versoeckende wegen haer stieffmoeder Juffer
Lumme Dubbelts weduwe Beverlants, dat deselve wederom momberen moechte gestelt
worden, daertoe nomincerende Joncker Simon Glauwe ende Gerrit van der Hell.
Was geapost: Schepenen ende Readt authoriseren Jonckeren Sijmon Glauwe ende Gerrit
van der Hell tot momberen over Juffer Lumme Dubbelts weduwe Beverlandts, om deselve in
voorvallende hare saecken te assisteren ende de goede handt te bieden, dewelcke in den
Gerichte tegenwoirdich sijnde, sodanige administratie van momberschap hebben angenomen.
715. Den 1ste Novemb(ris) Anno 1656, fol.210.
Op de requeste van Henrick van Dorsten en Jurrien Luicksen, versoeckende tot onderholt van
Lambert Fransen en de Engeltien Meijers twee onmundige naegelatene kinderen eenich
subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen tot onderholdinge van dese hijrinne
verhaelde twee onmundige olderlosse kinderen twintich goltgulden eens, soe uuitte
Ecclesiastique Camer van E:E: Santen sullen betaelt worden.

716. Idem [1 Novembris 1656], fol.210.
Op de requeste van Jan Jansen soone van Jan Claesen zaeliger alhijr voor eenige weecken int’
H. Geestes Gasthuijs weesende overleeden, remonstrerende, hoe dat hij met sijn suster tot
Groningen woenende alhijr is gecomen, om de vaders goederen die noch overich sijn te
deelen, ende dat suppliant noch een suster heeft gehadt genaempt Aeltien Jansen, welcke nae
haer overlijden ses onmundige kinderen heeft naegelaten ende de kinderen niet mundich
sijnde, geen verstaent hebben om hare goederen te deelen veel min te regeren, versoeckt over
sulckx suppliant dat tot dese scheiding ende deele Mr. Gerrit Woltersen timmerman ende Jan
Berentsen mochten geauthoriseert worden.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Mr. Gerrit Woltersen timmerman ende
Jan Berentsen om wegen de onmundige kinderen hijrinne verhaelt de scheidinge ende
deelinge van zaeliger Jan Claesens naegelatene goederen bij te woenen, op dat alsoe de
voorschreven onmundige kinderen het hare dier uuit moegen becomen.
717. Den 2de Novemb(ris) Anno 1656, fol.210vo.
Opte requeste van Lenaert Michgelsen ende Jan Carsten van Weert momberen van zaeliger
Wolter Michgelsen onmundige naergelatene kinderen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren suppliant om neffens de weduwe van
Wolter Michgelsen den boedel van obgemelte Wolter Michgelsen te reden, de roerlijcke
goederen eerst dages, durch den vendumeester te doe te gelde te maecken, ende voorts ten
overstaen van de heeren Hoeftluijden de vaste goederen te alieneren ende te vercoopen, ende
dienvolgende de uuitstaende penningen in Hollandt ende elders te voerderen, innen ende
ontfangen ende de schulden te betaelen.
718. Den 4de Novemb(ris) Anno 1656, fol.211.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Albert Soeteman int’ leven Wagemeester van de
Cellebroers poorte, versoeckende mette woeninge van zaeliger Engeltien Meijers, weesende
een Ecclesiastique woninge op den Vloetdijck bij het Brigitten kerckhoff gelegen, begunstiget
te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mette woeninge hijrinne
verhaelt, waernne suppliante haer nu voort metter woeninge sal moegen begeven, ende
daerinne metter woeninge sal moegen continueren tot revocatie van haer Achtbaeren.

719. Dito [4 Novembris 1656], fol.211.
Opte requeste van Francke Claessen d’ eijne turffdraeger een out burger toe kennen gevende
hoe dat hij omtrent 12 á 13 (: door raedes handt) mit een swaere sieckte besoogt is ede noch
besoogt wordt, dat hij mit een penninckien tot sustentatie ende onderhoudinge van sijn siecke
*hogesten mochte begunstighet worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstighen suppliant mit vijffthijn goltgulden eens,
om uijt de Geestlicke Caemer van de heer Burgemeester Santen t’ ontfangen.

720. Den 6 Novemb(ris) Anno 1656, fol.211vo.
Hebben Schepenen ende Raedt, om consideratien de weduwe van Hendrick Dircksen
begunstigt met thijn goltgulden eens, te ontfangen uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer
Burgemeester Santen, en sullen hier mede cerferen alsodaene vijfftich caroli gulden, als haer
tot de studia haeres soons voor desen waeren toegestaen.

721. Idem [6 Novembris 1656], fol.211vo.
Opte requeste van de olde boven uirstelder.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens, uijt de Ecclesiastique Caemer
van de heer Burgemeester Santen.
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722. Den 6 Novemb(ris) 1656, fol.212.
Sijn Schepen en de Raedt met Mr. Johan Morlet Orgelmaecker geaccordeert, over de
reparatien verbeteringe der orgelen in de Buijten en Broeder kercken in manieren
naervolgende. Eerstelijck sal van hem aen ijder orgel gemaeckt worden een nieuwe wint off
geblaes oock de pijpen gerepareert, gereijnigt, goet van spraeck, en naer de const in accoordt
worden gebracht, en oock de secreten gesuivert, en alle mangel verbetert en goet gemaeckt.
Uijt het orgel in de Broederkercke sal hij de cijmbel en cromhoorn uijtnemen, en daer in de
plaets stellen de registers sesqualter en voshumana genaemt. Mede sal uijt het buijtenorgel
van hem worden uijtgenomen het cleijne sijmbeltien en daer in de plaets gestelt sesqualter,
den discant ten halven clavieren van het middel 12 tot boven an. Dit alles sal hij Morlet
hebben te maecken op sijne costen en daer toe de materiaelen te leveren. De rooster daer het
geblaes sal op liggen, en oock de steigeronge als mede het serwerck, waer toe de smit van
noden is, sal bij de kercke worden becostiget. Sal oock hem Morlet gelevert worden een
caemer met een bedde met sijn toebehoren, ende voort vier en licht. Verders sal hij Morlet
dese voorgedagte orgelen weder overtinnen, en die soo goet maecken als die van aenvanck
aen geweest sijn. En sal hier voor van de Stadt hebben te genieten drie hondert rijxdaelders te
betaelen in drie termijnen, het eene als het werck volmaeckt sal sijn, het tweede een iaer, en
het derde twee iaer daer naer, te weten ijder iaer een hondert rijxdaelders.
723. Den 15de Novemb(ris) Anno 1656, fol.212vo.
Opte requeste van Ludovicus Borcheer praeceptor van deser Stadt Latijnsche Schole.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant metten vacerenden diens van
zaeliger Mr. Claes Jansen van schrijff ende reeckenmeester te sijn, van deser Stadts Latijnsche
Schoole, ende dat op het jaerlijckse tractement daer toe staende.

724. Idem [15 Novembris 1656], fol.212vo.
Opte requeste van Goosen Hermsen Backer ende Jan Kiersen als momberen van de twee
naegelaten kinderen van zaeliger Jan Albertsen Backer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant totte saecke vant’ leergelt
hijrinne verhaelt met twintich caroli gulden eens, soo supplianten uuitte Ecclesiastique Camer
van den E:E: Hoolboem sullen hebben te ontfangen, belangende het winnen vant’
cleermaeckers Gilde, de saecke sal durch de heeren Burgemeesteren inder tijt, de
Gildemeesters vant’ cleermaeckers Gilde gerecommandeert worden, ten eijnde het meijsken,
met het cleermaeckers Gilde gratis moege versien worden.

725. Idem [15 Novembris 1656], fol.213.
Opte requeste van Idgen Idsens naegelatene weduwe van zaeliger Willem Bruinsen,
versoeckende in haren soberen staet daer sij sonder middelen, met vijff onmundige kinderen
is bliven sitten, eenich subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliante uuitte Ecclesiastique goederen sal hebben te ontfangen, mede bij de Camer de E:E:
Hoolboem an de suppliante sullen uuitgekeert worden.

726. Den 15 Novemb(ris) 1656, fol.213vo.
Opte requeste van Mr. Willem Angel, versoeckende vermits het overlijden van Mr. Claes
Janssen de school ende Broeder kercke, het schrijven in de Latijnsche School, off anderts
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augmentatie van tractament.
Was geapost: Den suppliant wordt extraordinaris boven sijn tractament begunstigt, met
twintich goltgulden iaerlix, t’ ontfangen in twee termijnen uijt deser Stadts Ecclesiastique
Caemer, als Paesschen en Michaelis het eerste te verscheijnen op Paesschen in den jaere 1657
en sal hem voorts in sijn bedieninge neerstich hebben te draegen.

727. Idem [15 Novembris 1656], fol.213vo.
Opte requeste van Mr. Elias Vrijdach versoeckende als vooren.
Was geapost: Wordt begunstigt de vacante school ende expectantie van het huijs bij Mr.
Abrahams weduwe wordende bewoont, en daer en boven sijn tractament verbetert met
sesthijn caroli gulden iaerlix, het eerste verschijnen op Paesschen 1657.

728. Idem [15 Novembris 1656], fol.214.
Op de requeste van Mr. Roeloff Joosten versoeckende ut supra.
Was geapost: Wordt uijt een speciaele gratie begunstigt met thijn goltgulden iaerlix,
t’ ontfangen uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer, waer van het eerste iaer op Michaelis
1657 sal sijn verschenen.

729. Idem [15 Novembris 1656], fol.214.
Schepenen ende Raedt voorts hebbende ingesien de neersticheijt soo Mr. Leinardt de Pres
françoische schoolmeester in het institueeren, de tijt sijner verblijff alhier, omtrent de ionge
ieucht heeft aengewent en vertrouwende dat hij daer in sal continueeren en voortvaeren
hebben denselven uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer daer over begunsticht met een
tractament van hondert caroli gulden iaerlix, t’ ontfangen in vier termijnen als Paesschen,
Johannis, Michaelis en Carstijt, waervan het eerste op Paesschen in den jaere 1657 sal sijn
verschijnen.

730. Idem [15 Novembris 1656], fol.214vo.
Is oock geresolveert dat de hondert vijff en seventig gulden iaerlix soo Dus. Jacobus Plancius,
tot de studia van sijn soon, tegenwoordich in Noort Hollandt beroepen, voor desen toegestaen,
tot de studia van sijne twee andere soons sullen blijven gecontinueert, en daer van de oudste
hondert, en de iongste vijff en seventich worden genoten en sulx uijt speciaele insigten sonder
consequenties.

731. Idem [15 Novembris 1656], fol.214vo.
Sullen voorts cesseren die vijfftich caroli gulden gegeven totte studia van Daniel de Coup, en
de 25 caroli gulden geconfereert totte opvoedinge van Hermen Berents kinderen, gelijck oock
Henrickien Hartgerts mette eerste gelegentheijt met het Gasthuijs sal worden versorgt en daer
mede haer weeckelijcke subsidie comen op te houden.

732. Idem [15 Novembris 1656], fol.214vo.
Is oock de weduwe van Mr. Claes Janssen toegelecht iaerlix 25 goltgulden t’ ontfangen in
twee termijnen als Paesschen en Michaelis, en het eerste op Paesschen 1657.
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In marge: De apostille J:G: Veens boedel aengaende staet naer den 29 9b. (Novembris).

733. Den 22ste Novemb(ris) Anno 1656, fol.215.
Opte requeste van Jan Jansen van Dattelen, versoeckende metten dienst van sijn zaeliger
vaeder Henrick Gerritsen van Dattelen van de Koorenmarckts schepels begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant mette bedieninge hijrinne
verhaelt ende dat op de profijten daer toe staende.

734. Idem [22 Novembris 1656], fol.215.
Opte requeste van de officieren vant’ Buiten quartier, versoeckende een weeckelijck
penninckien voor haren olde tromslager Jurrien Bruijdegoem.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijfthijn goltgulden
eens, soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van den E:E: Hoolboem sal hebben te
ontfangen.

735. Idem [22 Novembris 1656], fol.215.
Opte requeste van Hans Berentsen, versoeckende in sijn ouden ende armen staet, eenich
subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thijn goltgulden eens,
soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van den E:E: Hoolboem sal hebben te ontfangen.
736. Den 22ste Novemb(ris) Anno 1656, fol.215vo.
Hebben Schepenen ende Raedt de acte de dato den 18de Novembris lestleden, soe tusschen de
momberen van de naegelatene kinderen van den zaeliger ontfanger Casper van Breda ten
eenre ende den E: Bernhardt de Baeck nomine uxoris ter andere zijde is opgerichtet,
belangende hare differeren opt’ versoeck van obgemelte momberen geapprobeert ende
geratificeert, approberen ende ratificeren deselve cracht deses.
737. Den 29ste Novemb(ris) 1656, fol.215vo.
Opte requeste van de momberen van de onmundige kinderen van zaeliger Werner Berentsen
bij wijlen Jannichien Drees in echte verweckt versoeckende consent dewijl haer nu een goede
gelegentheit is praesenteren de om ten meesten profijt van hare plechkinderen de olderen
naegelatene huijs ende arve op de Oldestrate gelegen te moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Hermen Otsen ende Joannes van Eems
als momberen over zaeliger Werner Berentsen onmundige kinderen, bij wijlen Jannichien
Drees, in echtschap verworven, om het huijs ende arve hijrinne verhaelt ten meesten prijse
van haere plechkinderen te moegen alieneren ende vercoopen.

738. Idem [29 Novembris 1656], fol.216.
Opte requeste van Henrick Claesen ende Engbert Scheppinck momberen van wijlen Marten
Claesen ende Marrichien Jacobsens onmundige kinderen versoeckende dewijle sij haer
beswaerde in den de erffenisse van der kinderen olderen naergelaten sine beneficio inventarij
te adieren het voorschreven beneficium ende consent om het gerede door den venduijmeester
eerst dages te vercoopen.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten om de erffnisse hijrine
verhaelt sub beneficio inventarij te moegen aenveerden, ende voorts de gerede goederen door
den venduijemeester te moegen vercoopen.

739. Idem [29 Novembris 1656], fol.216.
Opte requeste van curatoren van Jan Gerrijtsen Veens insolventen boedel, versoeckende dat
hij Veen sijn huijs bij het Gerichte vercoft gelast mochte worden te ruimen en aen den coper
oprecht laten, en dat de coper de eerste paeije der cooppenningen solde hebben te betaelen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat Jan Gerrijtsen Veen in de aenstaende
weecke, het huijs bij het Gerichte vercoft sal hebben, te ruimen, en sullen alsdan de sluetels in
handen van den coper worden gestelt, en hem alsoo de possessie overgelevert, sullende de
eerste paeije der cooppenningen op aenstaende Paesschen worden betaelt, en van die tijt de
interessen eerst beginnen telopen sic actum in senatum den 15 Novembris 1656.
Was verder geapost: Alsoo de coper van diet hier nevents en boven gementioneerde huijs de
E: Secretaris Henrick van Hoogstraeten heeft verclaert, dat Jan Gerrijtsen Veen in het selve
sal vermogen te blijven, is bij Schepen en Raedt verstaen, dat van nu aen het meergedachte
huijs, tot sijns copers laste sal staen en blijven.
740. Den 2de Decembris Anno 1656, fol.217.
Opte requeste van Jan Aersen versoeckende neffens de Hooftluijden ende Onderluijden van
Brunnepe, dewijle meister Gerrit Blaser van Brunnepe is overleeden, dat hij suppliant metten
selven dienst wederom moechte versien worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant metten vacerende dienst
van het blasen ende wachtersampt tot Brunnepe, ende dat op het tractement ende de profijten
daer toe staende ende mach daer op comen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt.

741. Den 4 Decemb(ris) Anno 1656, fol.217.
Op de requeste van Roeloffien Jacobsen weduwe van zaeliger Henrick Claesen Passer
remonstreerende hoe dat haer twee onmundige kinderen bestemoeder Geessien Geertsen deser
werelt is overleeden, ende metten andere mede erffgenamen in scheidinge ende deelinge sal
moten getreden worden waertoe alsoo de voorschreven onmundige kinderen niet
gequalificeert te treden, versoeckende dat de voorschreven met momberen moechten versien
worden, daer toe nominerende Daniel Berentsen ende Jan Claesen Passer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Daniel Berentsen ende Jan Claesen
Passer, om wegen de twee onmundige kinderen hijrinne verhaelt mette andere
medeerffgenamen van zaeliger Geesken Geertsen in behoirlijcke erffscheidinge ende deelinge
te treden.

742. Idem [ 4 Decembris 1656], fol.217vo.
Opte requeste van Albert Janssen, versoeckende met het schoolmeesters ampt voorsien te
mogen worden, in plaets van de overleden Gerrijt Peters.
Was geapost:
De suppliant wordt begunsticht met het schoolmeesters ampt tot Brunnepe,
op het tractament en proffijten daer toe staende, en sal van het tractament het eerste halff iaer
comen te verschijnen op Paesschen in den volgenden iaere van 1657. Wanneer hij mede in de
ordinaris woninge sal vermogen in te treckenen, sal oock hij suppliant alle sondach sijn
schoolkinderen, in de Buijtenkercke tot het gehoor van Gods woort hebben te brengen.
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743. Idem [ 4 Decembris 1656], fol.218.
Opte requeste van Jan Jansen Coeck ende Jacob Wesselsen momberen van de kinderen van
zaeliger Jan Cock, versoeckende consent om seecker huijs ende hoff toe Brunnepe gelegen,
tot betaelinge van der voorschreven kinderen zaeliger olderen gemaeckte schulden te moegen
vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren supliant om ten overstaen van de
respective heeren Hoeftluijden het huijs ende hoff hijrinne verhaelt, ten meesten prijse te
moegen alieneren ende vercoopen.

744. Idem [ 4 Decembris 1656], fol.218.
Opte requeste van den E: Jan Beltsnider Steenbergen ende Lubbert Jansen Schoemacker
respective mombaren van zaeliger Arent Jansen Boode onmundige naegelaten kindt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren die momberen hijrinne verhaelt, om het
erffhuijs van haer plechkindes zaeliger olderen sub beneficio inventarij te moegen
aenveerden, ende dienvolgents de goederen ten meesten prijse te gelde te maecken ende de
penningen daer van procederende, tot uuitdraecht van de saecke in den Gerichte te deponeren.
745. Den 6de Decemb(ris) Anno 1656, fol.218vo.
Opte requeste van Dirck Meijer aen St. Nicolaes Bosch gecomen in de plaets van Wolter
Henricksen, versoeckende in regardt van sijne groote geledene schade durch het hooge water
voor desen wesende gecauseert, remissie van 250 caroli gulden, te weeten in de Camer van de
Burgemeester Tengnegel 50 gulden in Burgemeester Hoolboems Camer 50 gulden, in de
Camer van Burgemeester Voirne 100 caroli gulden lestlijck in de Camer van de Burgemeester
Worst.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant sijne verloopene
pachtpenningen hijrinne verhaelt, mets dat de Burge Lambert Henricksen Princes ingevolche
van sijne praesentatie, buiten beswaer van suppliant in de camer van Burgemeester Voirne
betaelt op de resterende pacht vijftich caroli gulden.

746. Idem [6 Decembris 1656], fol.219.
Opte requeste van de momberen van de kinderen van zaeliger D. Henricus Stephani,
versoeckende een jaerlijckx subsidium tot onderholdinge van de twee naechelatene kinderen
van opgedachte D. Henricus Stephaeni wesende het eene oudt 7 ende het andere 10 jaren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen tot onderholdinge van de twee hijrinne
verhaelde kinderen vijftich caroli gulden des jaers voor de tijt van vijer jaren, soe uuitte
Ecclesiastique Camers jaerlijcks sullen betaelt worden ende dat in twee termijnen waervan
heteerste toecomende Paesschen ende het andere op Michael daeraen volgende sal betaelt
worden.

747. Den 11 Decembris 1656, fol.219.
Hebben Schepenen ende Raedt vereert een glas in de kercke van der Heijno te betaelen bij de
heer Burgemeester Hoolboom, uijt desselffs tegenwoordige Ecclesiastique Caemer.

748. Idem [11 Decembris 1656], fol.219.
Opte requeste van Jacob Dircksen offe genaempt Jacob in de Sudde versoeckende remissie
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van sijn landt wegen sijn gehuijrt landt op de Oister mathe soe hem voor ses morgen verhuijrt
is ende maten verstecken is, soe dat het geen vijff morgen groot en is.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant om redenen hijrinne gededuceert,
van sijn pacht voor de tijt van ses jaren des jaers vijff en twintich caroli gulden. Soe suppliant
in de respective Ecclesiastique camers aen sijn pacht sal hebben te corten.

749. Den 14 Decemb(ris) Anno 1656, fol.219vo.
Opte requeste van D. Joannes Coel ende Hermen Hermsen Haeckman respective momberen
van de naegelatene kinderen van zaeliger Henricus Stephani versoeckende consent van
seecker huijs ende arve inde Geertstrate van der Aa gelegen soe van der kinderen bestemoeder
is heer gecomen te moegen ten meesten profijt van de onmundige kinderen alieneren ende
vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren D. Joannem Coel ende Hermen Hermsen
Haeckman respective momberen over de onmundige kinderen van zaeliger Henricus Stephani,
om het huijs ende arve hijrinne verhaelt, ten meesten prijse van de onmundige kinderen te
moegen alieneren ende vercoopen ende de penningen daer van procederene tot profit van de
selve op goede onderpanden te beleggen.

750. Idem [14 Decembris1656], fol.220.
Opte requeste van Geerlich Maurits weduwe versoeckende in haren soberen staet een
subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens,
uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Hoolboem te ontfangen.

751. Dito [14 Decembris 1656], fol.220.
Opte requeste van de weduwe van wijlen Dirrick Vrijdach toe kennen gevende, hoe datse
eenlick iaeren tins uuijt haer huijs ende woeninghe aende Stadts muuijre, aende Stadt Campen
ten achteren is oetmoedelick versoeckende, dat haer de voorschreven schult om Godts wille,
mocht geremitteert ende quiijt gegeven worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, remitteeren suppliante om redenen hijrinne verhaelt,
haer achterweesen ende onbetaelde tins, tot den iaere 1656 incluijs.

752. Dito [14 Decembris 1656], fol.220vo.
Alsoe Geert Geertsen als een adiunct geweest hebbende van sijn vaeder Geert Geertsen
d’ olde als beedichde dicke bijervoerder der Stadt Campen deser werelt is coemen
t’ overlieden, soo hebben Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt hem weder vermits sijn
hooghen olderdoom ende lieves swackheijt voor een adiunct toegeveuchte Gerrit Petersen
Jaeger ende dat op de halve proffijten, ende sal Gerrit Petersen Jaeger geholden weesen het
vijerde part vant’ peerdt ende bijerwaegen te coopen ende mit maelcanderen onderholden,
ende sal nae doode van Geert Geertsen in sijn plaetse, als dijcke bijervoerder succederen,
waerop hij den eedt daertoe staende heeft gepraesteert.
753. Den 17de Decemb(ris) 1656, fol.220vo.
Opte requeste van Rijck Janssen Stadts meijer aen de Sluijse versoeckende, alsoo sijn landt
soo bijnnen als buijttendijckx. Eenige iaeren herrewaerts sooseer versteecken ende vergraeven
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is tot het maecken, verbreden ende verhoogen van den Swartendijck, eenighe remissie aen sijn
pachtpenninghen.
Was geapost: Schpenen ende Raedt, remitteeren suppliant om redenen bij sijn requeste
bijgebracht, iaerlix aen sijn pacht geduirende dese soeven loepende pachtiaeren, twintich
caroli gulden soo hij in de respective Caemer aen sijn pacht sal hebben te corten.

754. Dito [17 Decembris 1656], fol.221.
Opte requeste van de weduwe van salige Hermen Courtsen, dat sij lam aen handen ende
voeten sij ende in haer ledemaeten soo pijnelick, dat sij bij nae nimmermeer rust heeft,
versoeckende, in desen wintertijdt, met een penninck, tot een subsidium te moegen worden
gebeneficieert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliante mit thijen goltgulden eens,
om uuijt de Caemer van de Geestlicheijt, van de heer Caemener R.J. Hoolboom t’ ontfangen.

755. Den 27 10b. (Decembris) 1656, fol.221.
Opte requeste van Francke Claes en sijn huijsvrou, in haeren ouderdom in armoet sijnde
vervallen.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens, t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Hoolboom.

756. Den 28 10b. (Decembris) 1656, fol.221vo.
Opte requeste uijt den naem van Lubbert Henrix blaeser, op sijn dootbedde liggende,
overgegeven, versoeckende dat sijn huijsvrou bij sijn affsterven, in het ampt van het treden
der orgelen mochte werden gecontinueert, en het selve door sijn broeder Arent Henrix en
desselffs soon waer genomen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de weduwe van Mr. Lubbert de Blaser nu
overleden, met het treden der orgelen in de Boven en Broeder kercke, op de proffijten daer toe
staende, en sal het selve door haer swaeger en sijn soon mogen doen waernemen.

757. Idem [28 Decembris 1656], fol.221vo.
Opte requeste van de Hooftluijden en ingesetenen van Brunnepe, versoeckende dat Jan
Aertsen Wachter met de woninge van Jonas mochte werden voorsien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat Jonas sijn leven lanck het huijs sal
beholden en nae doode van hem sal de blaser daer mede sijn gebeneficieert. Acte in senatum
den 6 10b. (Decembris) 1656.

758. Den 30 Decemb(ris) Anno 1656, fol.222.
Opte requeste van de naegelatene weduwe van wijlen Daniel Speron geweesene
schoolmeester alhijr, versoeckende in haren soberen staet eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante om goede consideratien met
thijn goltgulden eens, soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Hoolboem sal
hebben te ontfangen.
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759. Idem [30 Decembris) 1656, fol.222.
In saecken van den E: Berent Steenbergen tegens sijn medemomber Jan Geertsen als
momberen over zaeliger Jan Arentsen Keppel en de sijn huijsvrouwen onmundige naegelatene
kindt, hebben Schepenen ende Raedt goetgevonden dat obgedachte Jan Geertsen voor de
respective Hooftluijden sal hebben reeckeninge ende bewijs ende reeckeninge van sijne
bedieninge te doen, ende dat de penningen, soe wegen sijn administratie onder hem sijn
berustende, op sijn huijs ende arve op de Broderwech gelegen sullen moegen verzegelt
worden.

760. Idem [30 Decembris) 1656, fol.222vo.
Opte requeste van Trijne Sanders weduwe van Sander Timmerman, en van Marrigien
Geerloffs weduwe van Cornelis Goosents, beijde in sobere gelegentheijt.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Hoolboom.

761. Idem [30 Decembris) 1656, fol.222vo.
Opte requeste van Jan Geertsen Rademaeckers weduwe.
Was geapost: Wordt begunsticht met thijn caroli gulden eens, uijtte Ecclesiastique Caemer
van de heer Burgemeester Hoolboom.

762. Den 3 Januarij Anno 1657, fol.222vo.
Opte requeste van Geertijn Stouwe.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn caroli gulden eens,
soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Hoolboem sal hebben te ontfangen.

763. Idem [3 Januarij 1657], fol.223.
Opte requeste van de weduwe van Henrick van Wilssem, versoeckende een iaerlixe
tractament in haer olderdoom en ellendegen toestant.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens uijtte Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Hoolboom.

764. Idem [3 Januarij 1657], fol.223.
Opte requeste van Lambert Janssen van Brunnepe, versoeckende om redenen van een
beswaerlijcke huijsholdinge en onvermogentheijt, remissie van sodaene elff caroli gulden, als
hij in de Caemer van de heer Langen de anno 1645 ten achteren is.
Was geapost: Dese elff caroli gulden worden den suppliant gratieuselijck geremitteert.

765. Idem [3 Januarij 1657], fol.223.
Opte requeste van Jan Gerrijtsen (alias met het hooft), versoeckende met den dienst van Hans
Braeckel, als meester en opsiender van de arbeijders voorsien te mogen worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met de plaets van Hans
Braeckel, op de proffijten daer toe staende: en wordt hij vermaent den dienst neerstig en
getrou waer te nemen.
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766. Den 8 Jan(uarrij) 1657, fol.223vo.
Opte requeste van Joncker Johan Bosman en Jacob Cuinderturff momberen van de
onmondige kinderen van zaeliger Joncker Herman van Uijtterwijck, versoeckende alsoo des
selffs Joncker van Uijtterwijx mondige kinderen begeren te treden in scheijdinge en deilinge,
in welcken vall men tot vercopinge van vaste goederen sal moeten treden, tot dieselve
geauthoriseert te mogen worden.
Was geapost: Den supplianten wordt dit haer versoeck toegestaen, en sij dienvolgents
geauthoriseert, nevents de andere erffgenamen der erffhuijs vaste goederen te mogen
vercopen.
767. Den 23ste Januarij Anno 1657, fol.224.
Alsoe Schepenen ende Raedt totte studia van Joan de Koens soons der jaers geaccordeert
hebben uuit deser Stadts Ecclesiastique goederen vijftich caroli gulden ende dan nu des
voorschreven de Koens soone bij sijne vrunden genoechsaem in sijne studia genoechsaem
wordt geassisteert. Als ist dat haer Achtbare mette voorschreven vijftich caroli gulden des
jaers wederom hebben gebeneficieert Mr. Cornelis de Beijermans soone Marcus Cornelijs
genaempt sittende bij de rector ende waer van als toecomende Paesschen het jaer sal
verschenen wesen.

768. Idem [23 Januarij 1657], fol.224.
Opte requeste van de Praeceptoren in de Latijnsche schoole, versoeckende betaelinge van
Carstijt.

769. Dito [23 Januarij 1657], fol.224.
Opt’ versoeck van E: Hans van Putten, clerck van de Edelmochende heeren staeten van de
provintie van Overijssel.
Was geapost: Hebben Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, sijn E: geconsentiert ende
toegestaen, gelijck haer E: consentieren ende toestaen, het gebruijck van seecker colck, achter
aen Hendricks Jurriens landt, aen de Kercksteege, dichte bij sijn E: goet, in Mastebroeck
gelegen, edoch alles tot revocatie van haer Achtbare.

770. Den 29 Januarij Anno 1657, fol.224vo.
Opte requeste van Hermen Jellis, deser Stadts meijer opt’ Haetlandt woenende int’ lange
huijs.
Was geapost: Dewijle suppliant in gebrecke verblijft sijn gecoofte huijs ende sijne
verloopene landtpachten te voldoen ende te betaelen, als ist dat Schepenen ende Raedt hem
suppliant ordonneren als dat suppliant het gecoofte huijs ende het gehuijrde arve opt’
Haetlandt tegens toecomende Petri ad Cathedram sal hebben te verlaten.

771. Den 31 Januarij Anno 1657, fol.224vo.
Op de requeste van Anna Jacobsen weduwe van zaeliger Aelt Voerman.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante tot haer gecoofte hoij noch
eens met vijff en twintich caroli gulden ende sal suppliante van henvoerder haer Achtbare
ongemolesteert hebben te laten ende sullen de voorschreven 25 caroli gulden uuitte Camer
van de E:E: Cuerbeecke ende Sloot betaelt worden.
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772. Den 8ste Feb(ruarij) Anno 1657, fol.225.
Opte requeste van Willem Jansen backer ende Windelt Arentsen van Graeffhorst als curatoren
van de naegelatene kinderen van Jan Claesen tot Brunnepe, versoeckende ten meestenprofijt
van de voorschreven kinderen te moegen vercoopen seecker huijs ende arve toe Brunnepe
gelegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen Willem Jansen backer,
ende Windelt Arentsen van Graffhorst, om het huijs ende arve hijrinne verhaelt, ten meesten
prijse te moegen alieneren ende vercoopen.

773. Den 19 Feb(ruarij) Anno 1657, fol.225.
Hebben Schepenen ende Raedt Mr. Berent Keur schoelmeester van de schole in de Boven
kercke op sijn versoeck geaccordeert ende toegestaen, om sijn woeninge toecomende
Paesschen op de vervaertijt te nemen in het huijs in de Nijestrate bij de Munte gelegen, daer
de Latijnsche schoelmeester zaeliger Sasse in gewoent heeft ende dat tot revocatie van haer
Achtbare daermede als dan sullen comen te cesseren, alsodanige twintich goltgulden, als mr.
Berent voorschreven tot huijshuijre uuit deser Stadts Ecclesiastique Camer des jaers genoten
heeft ende alsoe deser Stadts onderste Latijnsche schoelmeester Lodewicus Borcheer mette
voorschreven woeninge is begunstiget ende alhijr omtrent de Latijnsche schole in sijn
tegenwoirdige woeninge geerne soude, metter woeninge continueren ende dat sijne huijshuijre
wat moechte verbetert worden, als is het dat Schepenen ende Raedt hem sulckx hebben
geaccordeert ende sijn huijshuijre van twintich tot dertich goltgulden hebben geaugmenteert
ende verbetert.

774. Idem [19 Februarij 1657], fol.225vo.
Louwe Cornelissen Ecclesiastique meijer in Mastebroeck, sijn op sijn versoeck hem
geaccordeert om wegent’ maecken nae de extraordinarische gebooden van dijckgreve ende
heijmraeden van twaelff rooden dijcks ses en dertich caroli gulden, soe hij an sijn pacht in de
Ecclesiastique Camer van den E:E: Santen sal moegen corten.

775. Den 24 Feb(ruarij) 1657, fol.225vo.
Hebben Schepenen ende Raedt tot curatoren over den desolaten boedel van zaelier Henrick
Jansen wannemaecker geauthoriseert doende sulckx vermits desen, dat Eersaeme Gerrit
Willemsen Steenbicker ende Wolter Jansen Canneman, soe de goederen, soe voorhanden sijn
ten meesten prijse, ten overstaen van de vendumeester sullen vercoopen ende de penningen
daervan procederende, in den Grichte sullen hebben te deponeren om aldair tot uuitdraecht
van de saecke te verbliven.

776. Idem [24 Februarij 1657], fol.226.
Opt’ versoeck van Berent Berentsen ende Peter Salmonsen, hebben Schepenen ende Raedt
deselve tot calckdragers aen genomen ende dat op de profijten daertoe staende.

777. Den 26 Feb(ruarij) 1657, fol.226.
Op de requeste van Marrigien Peters jonge dochter, erffgenaeme van haer zaeliger suster
Jacobbien Peters, alhijer in den Heere gerust, versoeckende alsoo de respective pachteren van
den vijfftichsten penninck, haer moeijelicken vallen, om betaelinge te hebben, van den
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voornoemden 50ste penninck wegens het sterffvall van haer suster, dat haer Achtbaeren
gelieven willen, haer pachteren toe gebieden noch voor een tijdtlanck toe wachten ende haer
suppliante soo hart nijet toe maenen, maer te patientieren om de voorschreven betaelinge toe
erlangen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt op de overgelechte requeste, Jurrien Petersen in
Collegie eens Achtbaeren Raedes gehoort hebbende, heeft verclaert wel toe vreden toe sijn
ende hem te willen laeten contenteeren uuit de helffte van 50ste penninck end enoch voor een
tijdt lanck uut de betaelige te willen patientieren wanneer hem suppliant zal bekent gemaeckt
hebben, hoe veele vaste goederen, offte de weerdie van dien, haer van haer suster zaeliger
aengestorven sijnnen.

778. Den 28 Febr(uarij) 1657, fol.226vo.
Opte requeste van Hermen Wesselts, Roedendraeger, versoeckende, alsoo de Burgerije seer
door het non openen der poorte wordt geincommodeert, dat hij als wonende op de Vrouwen
poorte, ende in den eedt sijnde van de Stadt tot gerieff der selver tot het opdoen werden
geauthoriseert.
Was geapost: Den suppliant wordt tot het openen van de vrouwen poorte, tot half thijne des
avonts toe, geauthoriseert, op de ordre daer over bij Schepenen ende Raedt bereets gemaeckt,
off noch te maecken, en dit bij provisie.

779. Idem [28 Februarij 1657], fol.226vo.
Opte requeste van Mr. Jan Chirurgijn, versoeckende vermits sijne gedaene moeijte tot 3
weecken voor het expireren van het halff iaer in sijnen dienst als pestmeester deser Stadt, dat
hij met het halff iaer tractament mochte worden begunstigt.
Was geapost: Suppliant wordt gratieuselijck begunstigt met versocht halff iaer tractament,
t’ ontfangen uijt de opcompsten van de Belt.
780. Den 5de Martij Anno 1657, fol.227.
Opte requeste van de momberen van de kinderen, soe wel van de eerste als tweede vrouwe
van zaeliger Hermen Aertsen Ligger, versoeckende consent dewijle dat sij sullen in
scheidinge ende erffdeilinge met malcanderen treden, t’ welcke niet can geschieden, voor
ende aleer eenige goederen vercooft worden te moegen vercoopen een camp landts gelegen
bij t’ Heilige Cruis voor Swolle, item een huijs met een hoff toe Graffhorst gelegen, item een
derden deel van een waare, soe binnen als buiten op den Noort gelegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren de momberen hijrinne verhaelt om de
parcelen van goederen hijrinne genomineert, opentlijcken ten meesten praecise te moegen
alieneren ende vercoopen.

781. Idem [5 Martij 1657], fol.227vo.
Opte requeste van Antoni de Fama deser Stadts roedendrager, versoeckende met seecker
hoffien opt’ Boelwerck ande Issel, naest den E: Jacobus Milius gelegen, soe de zaeliger
rentmeester Jan Henricksen int’ gebruick gehadt heeft, te moegen begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliant met het gebruick van het
hoffien hijrinne verhaelt.
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782. Den 5de Martij 1657, fol.227vo.
Opte requeste van Thomas van Onnou versoeckende de woninge van de Caarpoorte.
Was geapost: In cas de weduwe van Engbert Toenissen de Caerpoorte compt te verlaten,
wordt de suppliant met de woningr derselver begunstigt.

783. Den 7 Martij 1657, fol.227vo.
Opte requeste van Henrick Gijselaer, Engbert van Stenvorden en Dirck Lambertsen Brasser,
versoeckende het Gasthuijs.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Burgemeester Hoolboom.
Bij het request van Dirck Brasser was bijgevoegt en wordt voorts geauthoriseert tot het mede
houwen van de Cabeliau.

784. Idem [7 Martij 1656], fol.228.
Opte requeste van de weduwe en kinderen van Buick Alberts, versoeckende op de pacht de
anno 1653 te mogen corten 30 caroli gulden die zaeliger Buick hadde verclaert aen de
rentmeester Jan Henrixen te hebben betaelt, 14 caroli gulden van gelevert holt aen den dijck, 8
caroli gulden van eertholt en 28 gulden van m[orgen?]gelt, en voorts remissie voor de reste.
Was geapost: Schepen en Raedt verstaen dat de 14 caroli gulden van het holt gecomen aen
den dijck aen de Sallandshe schouwe, en mede de 8 caroli gulden van het eertgelt sullen tot
betaelinge van den achterstant worden aengenomen, en remitteren daer en boven de weduwe
58 caroli gulden, welcke aen haer tot desselffs onderhoudt sullen werden ontrigtet sic actum
in senatum den 27ste Februarij 1657.
785. Den 10de Martij 1657, fol.228vo.
Hebben Schepenen ende Raedt, der Stadt Campen de E: B. Ketting secretaris der Stadt
Oldensaell, op sijn versoeck toegestaen, de betaelinge van seecker glas tot 15 gulden 10
stuijver t’ welck neffens de andere twee hoeftsteden, in sijn nieu woeninghe sal gestelt
worden.
786. Den 14de Martij Anno 1657, fol.228vo.
Opte requeste van Lambert Hermsen brouwer ende Jan Henricksen Stockman als momberen
neffens Evert Hermsen Bell ende Geert Jansen als oomen van de twee onmundige kinderen
bij zaeliger Sterck Hermen naegelaten, versoeckende dewijle de voorschreven kinderen
gansch minderjarich sijn, dat haer Achtbaren het arve opt’ Haetlandt gelegen gelive aen haer
Achtbaren nemen ende de supplianten te authoriseren om de beesten ende voorts de andere
mobele goederen vant’ sterffhuijs van zaelige Stercke Hermsen te moegen vercoopen, om
alsoe de Stadt hare achterstedige pacht te voldoen ende den voorschreven boedel te redden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt willen om consideratien dit arve hijrinne verhaelt aen
haer Achtbaren nemen ende dat sonder eenige consequentie, authoriseerende de momberen
van de kinderen hijrinne genomineert, om de beesten ende voorts de anderen goederen van
zaelige Stercke Hermsen, ten meesten prijse te moegen veralieneren ende vercoopen, om dat
uuit de Stadt hare achterstedige pacht te voldoen ende voorts den boedel van obgemelte
Stercke Hermen te redden.
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787. Idem [14 Martij 1657], fol.229.
Opte requeste van Dirck Jansen deser Stadts bender, versoeckende, dat tot sijn gerijff een
pompe bij sijn woeninge achter de Nije muijre moechte gestelt worden, off dat hem suppliant
moechte geaccordeert worden een pompe aldair op sijn eijgene costen te moegen setten,
waervan de costen bij sijn naevolgen an suppliants erffgenamen wederom souden uuit gekeert
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant om tot sijn gerijff ende op
sijne costen een pompe te moegen doen maecken, waervan de costen bij suppliants naevolger,
aen suppliants erffgenamen wederom sullen uuit gekeert worden.

788. Den 25 Martij 1657, fol.229vo.
Opte requeste van de creditueren van Juffer Bouwers versoeckende alsoo sij tegen haer voor
het Gerigte agerende, worden opgehouden, om redenen van haer onbeguaemheijt totte
administratie haerer goederen, dat ijmandt tot voorstander van derselver mochte worden
geauthoriseert.
Was geapost: Joncker Lambert Glauwe en Jan van Wijnbergen worden geauthoriseert tot
curatoren over Hackforda Bouwers, om derselver goederen te administreren en haere saecken
waer te nemen t’ sij in of buijten Gerigten.

789. Den 28 Martij 1657, fol.230.
Schepen en Raedt hebben tot opbou van de kercke tot Udem vereert vijfftich caroli gulden t’
ontfangen uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Hoolboom.
790. Den 31ste Martij Anno 1657, fol.230.
Opte requeste van Wessel Jansen, versoeckende dewijle deser Stadts karreman Peter Evertsen
is overleeden metten selven dienst wederom versijn te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant metten vacerenden dienst
van een karreman deser Stadt te wesen.

791. Idem [31 Martij 1657], fol.230.
Opde requeste van Peter Andrisen, versoeckende dewijle eene van deser Stadts karremans te
weeten Peter Evertsen is verstorven wederom met derselver dienst begunstiget te worden.
Was geapost: In plaetse van den vacerende dienst vant’ kermanschap, begunstigen
suppliant met thijn goltgulden eens, soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer van den
E: Hoolboem sullen betaelt worden.

792. Den eersten Aprilis Anno 1657, fol.230vo.
Opte requeste van de samptelijcke Roedendragers deser Stadt, versoeckende dewijle de dree
jaren sijn geexpireert, dat sij elck met een niuwen mantel sijn versijn gewerden, dat sij nu elck
wederom met een niuwen mantel moegen begunstiget worden ende dat ingevolch van den
olden gebruick ende de observantie.
Was geapost: Indien de geallegeerde dre jaren sijn geexpireert. Soe wordt ijder van de
supplianten. Soe wordt uuit deser Stadt Camer in tempore begunstiget met een nijen mantel.
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793. Den 1ste April 1657, fol.230vo.
Opte requeste van Albert Janssen timmerman en Dirckien Jagers, versoeckende tot haer
vertreck een reijspenninck.
Was geapost: Wanneer de supplianten comen te vertrecken, en eerder niet, worden dieselve
begunstigt uijt deser Stadts Caemer van de heeren Eeckholt en Worst met twaelff caroli
gulden.
794. Den 4de Aprilis Anno 1657, fol.231.
Hebben Schepenen ende Raedt nae genomene occulare inspectie Dirck Dircksen Schutt cuiper
op sijn versoeck geaccordeert ende toegestaen, doende sulckx vermits desen om sijn huijsken
op de Oldestrate an geene zijde naest Jan Beltsnijder Steenbergens huijsken gelegen, van de
hoeck van sijn huijsken, tot an de binnenhoeck van de pilaer te moegen uuitsetten ende
vergroten, soe dat de pilaer buiten t’ voorschreven huijsken sal comen te staen ende alsoe uuit
het voorschreven huijsken tot een thijns an de Stadt des jaers betaelt worden dree caroli
gulden dree stuivers, zo verstaen dat in regardt van de voorschreven geaccordeerde
vergrotinge van het voorschreven huijsken dat uuit het voorschreven geheele huijsken, in
plaetse van de voorschreven thins van dree caroli gulden dree stuivers des jaers, jaerlijckx
sullen betaelt worden vijer carels gulden vijer stuivers, waervan de eerste vermeerderde thijns
sal verschenen wesen op Paesschen anno 1659.

795. Den 12 April 1657, fol.231.
Op het versoeck van Mr. Barent Arentsen Koer remonstrerende, dat Schepenen ende Raedt
met het achterste gedeelte van het huijs bij de Munte voor desen hebbende begunstigt Pieter
Formentier, die aldaer sijn woninge is hebbende, en nu hem hetselve huijs naderhandt
toegestaen, hij aldaer niet soude cunnen intrecken, vermits sijne nombreuse familie sonder dat
oock het achterste gedeelte voornoemt werde geruimt, tot welcken einde hij suppliant
praesenteerde voor den voorschreven Formentier een jaer huijre te sullen betaelen in het huijs
waer uijt hij tegenwoordig compt uijt waeren, versoeckende dat sulx bij Schepen en Raedt
mochte worden verstaen, en hij Formentier naerder handt elders geholpen, is sulx bij haer
Achtbaerhe geaccordeert en voorts goetvinden, dat de meergenoemde Pieter Formentier met
sijn onnosele huijsvrou en kinderen sal worden gebeneficieert met de eerste geestelijcke
woninge die vacant sal comen te worden gelijck hij daermede wordt gebeneficieert cragt
deses.
796. Den 14de April 1657, fol.231vo.
Opte requeste overgegeven bij Frederick Munter, remonstrerende, hoe hij ten achteren
geweest is een somma van 157 caroli gulden 10 stuivers van Jan Petersens huijs op de
Calverhecken wech, welcke op de tijt van de gerichtelijcke vercopinge sijnde aengegeven met
ses iaeren interesse, dat daer tegen bij Johan Ligger als mombaer van Jan Keppels kinderen,
uijthebberen uijt het selve huijs, is geprotesteert sustinerende dat alleen veriaert als onveriaert
getrocken mochte worden, waer over beijde parthijen versogten decisie van Schepenen ende
Raedt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen vermits de versegelingen sijn van iongeren
datum, dat den suppliant sijne cooppenningen met alle de verlopene iaerlixe interessen sal
hebben voor aff te trecken.
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797. Den 15de April 1657, fol.232.
Opte requeste van Margareta Parus weduwe van zaeliger Crispinus Brouwer remonstrerende
hoe dat sijmet haer ses kinderen geresolveert sijnde naer Hollandt te vertrecken, voor eerst
haere saecken, alhier nodig doende te effenen, huijsen en andere goederen te vercopen, waer
toe assistentie moste hebben, versoeckende derhalven, dat tot curatoren tot dien einde
mochten werden geauthoriseert, Mr. Barent Schoolmeester, Rijck Janssen, en Henrick
Willemsen Saetcopers.
Was geapost: Mr. Berent Arentsen Coer, Rijck Janssen en Henrick Willemssen worden
geauthoriseert om de suppliante in haere saecken als curatoren te assisteren en te helpen.

798. Den 21 Aprilis 1657, fol.232vo.
Opte requeste van Engeltien Veen weduwe van zaeliger Bartolomeus Petersen, versoeckende
in haren soberen staet een jaerlijcks penninckien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante eens met thijn goltgulden, soe
suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Hoolboem sal hebben te ontfangen.

799. Idem [21 Aprilis 1657], fol.233.
Opte requeset van Trude Frans, versoeckende remissie van eenige verloopene jaren thins van
14 stuivers des jaers, uuit haer huijsken voor in Brunnepe gelegen gaende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliante om consideratien de verloopene
jaren thins, mets dat suppliante van henvoerder jaerlijcks de toecomende te verloopene thins
sal hebben te voldoen ende te betaelen.

800. Idem [21 Aprilis 1657], fol.233.
Opte requeste van Dirckien Henricks weduwe van zaeliger Andries Jan Roedendrager,
versoeckende eens extraordinaris met een penninckien begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante eens met dree goltgulden soe
suppliante uuitte Ecclesiastique Camer van de E: Hoolboem sal hebben te ontfangen.
801. Den 23ste April 1657, fol.233vo.
Opte requeste van de Gildemeesters van t’ Linnewevers Gilde, versoeckende dat personen
comende haer gilde te winnen, waer aen het getwijffelt wordt, gehouden mochten sijn, met
copijen uijt de Stadts registers, off anderts te doceren, dat sij burgers sijn, dat vreemde, de
burgerschap niet hebbende, als vreemde mochten werden getracteert, onder welck sij mede
begrepen wilden hebben Gildebroeders soon, voor dewelcke de burgeschap niet en mochte
sijn gewonnen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat niemandt in het Gilde sal worden
ingelaten, ten sij hij aen de Gildemeesters doe blijcken, dat hij de burgerschap hebbe deser
Stadt: ende dat een Gildebroeders soone alhoewel van te vooren de burgerschap voor hem niet
mochte sijn gewonnen, met de helfte van de gerechticheijt sal mogen volstaen, en sulx in
gevolg van de Gildebrieff, die haer Achtbaerheden tot voorcominge van quaestien, hier mede
willen hebben geelucideert.

802. Den 28 Aprilis Anno 1657, fol.234.
Op de requeste van Jan Jansen Blecker (op de Issel) an de Weeme, versoeckende, alsoe
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suppliant veele waters tot het sijden van gaaren van nooden is hebbende, dat hem moege
geaccordeert worden, om een pompe onder durch den dijck te moegen leggen, om daer durch
het water uuitte grafte tot sijn ketel te trecken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant sijn versoeck.

803. Idem [28 Aprilis 1657], fol.234.
Opte requeste van meijerluijden deser Stadt arven vant’ Hooltien, versoeckende dewijle durch
ordre van de heer Dijckgreve aldair de Ed. Joan Gansneb gnt. Tengnegel, een sluise is gelecht,
hebbende gecostet 150 caroli gulden ende supplianten maer 7 jaren noch huijre sijn hebbende
aen hare arven, daervan te moegen vrij gehouden worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat supplianten de hondert ende vijftich
caroli gulden soe de sluise hijrinne verhaelt heeft gecost bij supplianten sal betaelt worden,
doch worden supplianten geaccordeert ende dat om consideratien ende sonder consequentie,
dat ijder van supplianten in de Camer van de heeren Cameners Cuerbeeck ende Sloot, aen
hare pachten sal moegen corten thijn caroli gulden.

804. Den 3 Meij 1657, fol.234vo.
Opt’ requeste van Gerrit Janssen Velthoen aenspreecker versoeckende, alsoo hij
tegenwoordich geheel impotent sijnde ende sijn dienst tegenwoordich nijet can waernhemen,
dat sijn soene over de achthijen iaeren olt sijnde, ende wel can leesen ende schrijven, ende
voor desen sijn dienst, mit een goet contentement van de burgerie heeft waergenoemen ende
bedient, bij provisie den dienst voor sijn vaeder mochte waernhemen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt vergunnen suppliant dat sijn soene sijn dienst, vermits
sijn swackheijt, bij provisie sal hebben waer the nemen.

805. Den 8 Maij Anno 1657, fol.234vo.
Opte requeste van Claes Dircksen Hoesbeen ende Jan Dircksen in qualite als momberen van
de dree onmundige kinderen van zaeliger Henrick Lieferts ende Elisabeth Jansen met namen
Henrick, Willem ende Jan Henricksen, voor een vierde part mede erffgenamen sijnde van
zaeliger Willem Florissens huijsvrouwe Geesien Jansen, versoeckende de approbatie van een
ende halve ware op den Oirt gelegen, soe opentlijck aen Willem Geertsen vercooft is voor
2955 caroli gulden vrijgelt, versoeckende oock mede consent om neffens de andere mede
erffgenamen te moegen vercoopen t’ huijs achter de Nije muiijre gelegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt approberen ende ratificeren den coop van de eene
ende halve waere op den Oirt gelegen, ende dat in regardt van de onmundige kinderen
hijrinne verhaelt, voirts authoriseren haer Achtbaren Claes Dircksen Hoesbeen ende Jan
Dircksen als momberen van de kinderen hijrinne genomineert, om mede der kinderen quota
van het huijs ende arve hijrinne verhaelt ten meesten prijse neffens de mede erffgenamen te
moegen alieneren ende vercoopen.

806. Idem [8 Maij 1657], fol.235.
Op het wegen overgegeven request van Berent Berentsen clockeluijder, waer op den 22ste
Augusti 1654 was geappostilleert.
Was noch geapost: Vermidts het overlijden van de moeder, wordt den suppliant met het
clockeluijdersampt gebeneficieert op de proffijten daer toe staende, en sulx bij provisie tot
revocatie.
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807. Idem [8 Maij 1657], fol.235vo.
Opte requeste van Mr. Claes Steenbergen schoolmeester, versoeckende een iaerlix tractament.
Was geapost: Wordt begunstigt met vijffentwintich carol gulden eens t’ ontfangen in twee
termijnen, uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Hoolboom.

808. Idem [8 Maij 1657], fol.235vo.
Opte requeste van Jennigien Pouweltsen, weduwe van Mr. Klaes Jans, remonstrerende dat
haer uijt de Ecclesiastique Caemer van de heer Loussen noch competeerde 60 caroli gulden,
versoeckende dat gelijck aen andere meesters was geschiet de magistraet gunstelijck haer
belieffden door een ander middel te laten voldoen.
Was geapost: De heer Eeckholt en Hoff wordt geordonneert uijt haeren ontfangst dese
achterstedige 60 caroli gulden de suppliante te betaelen, om uijtte Ecclesiastique Caemer van
de Burgemeester Loussen te worden geremboursseert.

809. Idem [8 Maij 1657], fol.235vo.
Opte requeste van Margrietien Parne weduwe van Crispijn Snauwerts, versoeckende alsoo
haere creditoeren haer overvallen, en onmagtich maecken den boedel gevoeglijck te redden,
dat sij haere goederen aen de creditueren mogte cederen en dat eenige derselven daer over
mochten werden geauthoriseert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verclaeren desen boedel desolaet, en authoriseren
Rijck Janssen en Henrick Willemssen tot curatoren over dieselve, welcke d egoederen ten
meesten proffijte van de creditoren sullen hebben te vercopen, en de penningen daer van
procederende te deponeren in het Gerigte, om daer op te worden geprocedeert naer Stadtrecht.
810. Den 2de Junij Anno 1657, fol.236.
Sijn Roloff Nijeleuse meijer van deser Stadts Ecclesiastique goederen tot Meppen des
Carspels Sweele op sijn versoeck geaccordeert tot reparatie vant’ huijs opt’ voorschreven arve
staende vijff en twintich deelen ende vijer glaesen ijder van een daler, soe hij meijer
voorschreven an sijn pacht in de Ecclesiastique Camer van de E:E: Hoolboem sal moegen
corten.
De voorschreven meijer Nijeleuse is oock geaccordeert, om alsodanige thijn caroli gulden als
hij tot reparatie van de kercke tot Sweel betaelt heeft, in de Ecclesiastique Camer van den
E:E: Santen aen sijn pacht te moegen corten.
811. Den 2de Junij 1657, fol.236vo.
Op de requeste van Hendrick Lambertsen Coppien versoeckende vermits affsterven van
Berendt Berendtsen clockeluijder, mit derselver dienst van clockeluijder te moegen werden
versien.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, begunstighen suppliant mit het
vacierende clockeluijderschap ende dat op de proffijten daertoe staende.

812. Dito [2 Junij 1657], fol.236vo.
Op de requeste van Jan Gerritsen Velthoen, versoeckende met de vacante dienst van vaeder
zaeliger Gerrit Janssen Velthoen als doode bidder te moegen werden versien.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit den vacierenden dienst van
dodebidder van sijn zaeliger vaeder Gerrit Janssen Velthoen.
813. Den 9de Junij 1657, fol.236vo.
Hebben Schepenen ende Raedt tot opbou van een tweede predicants huijs binnen de Stadt van
Oldenzeel, vereert vijfftich caroli gulden, uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer
Burgemeester Hoolboom.
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15, 243.
198, 245, 515, 555, 557, 567.
273, 295, 379, 564, 598, 801.
7.
226.
132, 149, 245, 254, 288, 296, 310, 381, 406, 426, 522, 592, 599,
613, 808.
13, 143, 245, 334.
392.
123, 255.
638.
113, 356, 383, 384, 390, 418, 446, 550, 554, 581, 627, 687, 774,
803, 810.
34, 102, 170, 542, 546, 553.
76, 249, 266, 270, 368, 488, 529.
30, 504.
584.
245, 606, 734.
522.
740.
60, 88, 463, 736.
66, 765.
444, 610.
267, 602.
722.
473.
44, 521.
104, 182.
706.
151, 779.
110, 112, 233, 234, 274, 678.
235, 600.
419, 426.
612, 723, 768.
103.
298.
35, 148, 251, 263, 324, 682.
292.
203.
134.
108, 761.
443.
96, 221.
443, 723.
101, 200, 413, 416, 781, 784.

Roedendrager
Ruiter
Saelmaecker
Saetcoper
Schaffer
Scheepstimmerman
Schepelmeeter
Schepelmeetster
Schipper
Schoelapper
Schoemaecker
Scholtinne
Scholtis
Schoolmeester
Schrijfmeester
Secretaris
Segelaer
Seijlmaecker
Slachter
Sleeper
Sluiter
Smit
Smits gesel
Soltmeter
Speldemaecker
Spijckerdraeger
Spijckerhaler
Stadtsbode
Stadtsmeijer
Stadtstimmerman
Staelmeester
Steenbicker
Steenhouwer
Straetemaecker
Student
Synodale scheitmaeltijt
Tamboer
Tapper
Taxier
Theologiae student
Timmerknecht
Timmerman
Tinnegieter
Tollenaer
Trijpwercker
Tromslager
Truffelmeester
Turffdraeger
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144, 181, 182, 184, 217, 289, 349, 350, 410, 518, 579, 608, 693,
703, 778, 781, 792, 800.
245.
546.
797.
511.
225, 248, 325, 374, 577.
733.
193.
174, 336, 513, 678, 707.
202, 673.
41, 473, 522, 575, 593, 626, 633, 744.
416.
14, 118, 463.
8, 49, 128, 218, 227, 250, 417, 424, 444, 469, 485, 533, 534,
638, 649, 656, 708, 742, 758, 773, 797, 807.
218, 723.
42, 282, 616, 694, 739, 785.
511.
655.
137.
402.
522.
9, 119, 599, 635, 690, 710.
9.
188, 707.
456.
603, 604, 617.
603.
253.
48, 594, 753, 770.
24.
288.
775.
317, 368.
38, 105, 133, 339.
307.
682.
606, 658.
370.
511.
382.
122, 632.
19, 265, 291, 321, 419, 443, 451, 639, 716, 793.
236.
303.
199.
116, 125, 606, 734.
529.
330, 680, 719.

Turffmeter
Turffschipper
Uurwercksteller
Veerman
Veerschipper
Vendumeester
Visscher
Voorhockster (voorhoekster
Voorleser
Voorsinger
Wachter
Waechtmeester
Wagemaecker
Wagemeester
Wannemaecker
Weesvader
Wever
Wollenwever

139.
226.
405, 332, 427, 527, 721.
486, 622.
320, 429.
236, 329, 337, 504, 594, 652, 657, 666, 717, 738, 775.
441.
377.
364, 424, 485, 543, 545.
424, 469, 543, 545.
649, 651, 740, 757.
555.
131.
51, 457, 498, 526, 592, 593, 718.
775.
208, 389.
666.
394.

Verklarende woorden en termenlijst.

Ab intestato
Abandoneren
Abstineren
Accident
Accompaigneert
Actum et supra
Actum in senatum
Ad opus jus habentis
Adjungeren
Admissie
Advenant
Aestimatie
Affvredigen
Aggreatie
Alieneren

-

Alimenteren
Alteneren
Amende
Apparentie
Approberen
Approprieren
Argeren
Arithmetica
Assignatie
Attestatie

-
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Zonder testament.
Prijs geven, afstand doen van - .
Zich onthouden.
Toevallige eigenschap van een zaak.
Vergezelt met:
Datum als voorgaande, akte als boven.
Behandeld in de raad.
Ten behoeve van de rechthebbende.
Zich voegen bij, als helper toevoegen.
Toelating.
Overeenkomste bij gevolg.
Waardering, waarde, schatten.
Omheinen, afrastering of schutting plaatsen.
Goedkeuring, toestemming.
Vervreemding, verkoop, verpanding, afstand van grondgebied, van rechten enz.
Onderhoud, verzorgen.
Veranderen.
Boete, straffe.
Waarschijnlijkheid.
Vergunnen.
Geschikt maken.
Ergeren, twistredenen.
Rekenkunde.
Schriftelijke aanwijzing ter betaling.
Bewijs van lidmaatschap en goed gedrag.

Augmenteren
Averst
Becroedigen
Becroenen
Bedderees
Beneficieren
Bestemoeder
Bestevader
Blaedinge
Boijgien
Bulster
Camener
Causeren
Cederen
Cedule
Celebreren
Cessie
Charge
Chargie
Circumstantien
Circumvenieert
Commiseratie
Competeren
Comportement
Condemneren
Conformite
Consenteren
Consideratie
Contentement
Contradictie
Coram
Cubben
Cum annexis
Cum interesse
Cureren
Debvoiren
Decerneren
Decisie
Dediceren
Deducten

-

Deliberatie
Dependeren
Desolaet
Destineren
Detensie
Differeren
Difficulteren
Dilaij

-
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Vergroten, vermeerderen.
Overigens.
Bemoeien.
Beklagen.
Bedlegerig.
Begunstigen.
Grootmoeder.
Grootvader.
Opbrengst.
Gemarkeerde marktplaets.?
Toebehoren.
Beheerder van de geldmiddelen van een stad.
Veroorzaken, beschuldigen.
Afstaan, overdragen.
Schuldbrief, handschrift.
Opdragen.
Afstand doening, overdracht v. e. recht of zaak.
Belasten.
Ambt.
Gesteldheden, omstandigheden.
Bedriegen, misleiden, verstrikken.
Erbarming, deernis.
Rechtmatig toekomen, schuldig zijn.
Handel en wandel.
Veroordeling, afkeuring.
Gelijkvormigheid, overeenkomstigheid.
Toestaan.
Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid.
Tot tevredenheid.
Tegenspraak, tegenstrijdigheid.
In aanwezigheid van, ten overstaan van.
Visnetten.
Met hetgeen er bij hoort.
Met rente.
Genezen, beter maken.
Plicht, uiterste best, vlijt, naarstigheid.
Onderscheiden, bestemmen.verleenen.
Beslissing, besluit, rechterlijke uitspraak.
Vellen, vonnissen, beslechten.
Is een geschrift, waarbij een verhaal van de zaak word
gedaan, en dezelve met redenen, en middelen van rechten
worden gesterkt.
Beraadslaging, overleg.
Afhankelijkheden.
Insolvente boedel, failliete nalatenschap.
Toeschikken, bestellen.
Vrijheitsbeneming.
Verschillen.
Niet accoord gaan.
Uitstel, sleepende houden.

Diligentie

-

Discriplina ecclesiastica
Disputatie
Disputatio Theolegica
dependentia scripturae quo
ad docendam veritatem

-

Disputationes feudales
Distraheren
Dolerende
Ecclesiastique
Edick
Eheluijden
Elucidatie
Eluderen
Elusoir
Emolumenten
Emptione
Entgeltenisse
Epistolae ad amicos
Ex officio
Exempel
Exempt
Exerceren
Expectantie
Expireren
Extraordinaris
Facto, de
Faulte
Favorabel
Favuer
Fiat
Fiat ut petitur

-

Fideiussoribus
Fine, ten
Gardiner
Gecauseert
Gecontribueert
Gedecreteert
Geexprimeert
Geexsibeert
Geintituleert
Gementioneert
Gemitigeert
Gemortificeert
Gepreiudiceert
Gepriceert
Geprocreert

-
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-

Verklaring dat een commissie haar taak nog niet
voltooid heeft, er zich nog steeds mee bezighoudt.
Volgens kerkelijke regels
Redetwisten.

Theologisch dispuit, om de waaerheid te
onderwijzen men afhankelijk moet zijn van de schriften.
Verhandeling over leengoed.
In het klein verkopen.
Beklagende.
Geestelijke.
Azijn.
Echtgenoten.
Opheldering, toelichting.
Otsnappen aan: ontwijken.
Ontwijkend.
Bijverdiensten.
Koop, (aan)koop.
Onbetaald.
Brief aan vrienden.
Ambtshalve.
Voorbeeld; voorschrift; model.
Uitgenomen, onttrokken.
Uitoefenen.
Hij die dingt naar of recht heeft op een opengevallen post
Aflopen, beëindigen.
Buitengemeen, buitengewoon.
Feiten, daden, het gebeurde.
Gebrek aan beter.
Gunstig.
Ten gunste van:
Toestemming.
Het geschiede zoals wordt verzocht, het verzoek
wordt ingewilligd.
Van de borg of zekerheid.
Ten einde.
Soldaat, oppasser, bewaker, hovenier.
Veroorzaakt, beschuldigt.
Opbrengen, toebrengen.
Bij decreet vaststellen, bevelen.
Uitdrukken, te kennen geven.
Is gelezen.
Naam noemen, benamen.
Vermelden.
Verzachten.
Tenietdoen. Ongeldigverklaring, opheffing.
Onverkort.
Schatten, de waarde aanslaan.
Verwekken.

Gesolemniseerde
Gesurrogeert
Gouden leerbereijster
Greesen

-

Heijmraeden
Herediteit
Huijscoters
Ime
Immisceren
In tempore
Inconvenienten
Indiceren
Indisposen
Infractie
Innocent
Inpotent
Insolvent
Intercederen
Interdictie
Interrogatorien
Inundatie
Iteratieve
Iugeren (jugeren
J:U:Dr.

-

J:U:Lt.
Joannis, St.
Juridice theses
dedonationibus inter virum
et uxorem
Koervullen
Kuerdach op Luciae
Lazarus
Legatoirisen
Licentiaet
Loco demortium
Maechscheidinge
Magistro
Maintineren
Mandelich
Manquerende
Martini
Masscappen
Meester van de Sweepe

-

Melioratie
Mesnagie
Michaelis

-
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Plechtige.
In de plaats gesteld.
Goudleerbehangmaakster.
Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er
op een bepaald stuk land geweid kunnen worden.
College van raadslieden dat vroeger de dijkgraaf bijstond
Erfelijkheid.
Thuiswerkers.
Bijenvolk.
Inmengen.
Op het juiste moment.
Ongerief, ongemak, bezwaar.
Bemiddelen.
Ongesteldheid, ongezondheid.
Inbreuk.
Argeloos, onschuldig, onschadelijk.
Onmachtigheid, onvermogen.
Onvermogend.
Bemiddelen.
Verbieden.
Ondervraging.
Het onder water zetten. Overstromingen
Herhaalde.
Rechten, oordelen.
Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten,
het burgelijke en het kerkelijke.
Juris utriusque licentiatus
24 Juni.

Juridische verhandeling betreffende schenkingen, over
en weer tussen man en vrouw, ofwel echtgenoten.
Koerlappe, een veulen voor de Stadt.
18 oktober.
Lepra.
Van legaten.
Bezitter van een academische graad.
In plaats van de overleden:
Boedelscheiding.
Meester.
Handhaven, in stand houden.
Gemeenschappelijk.
Ontbreeking.
Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov.
Maat of vennootschappen
Ordebewaarder in de kerk, b.v. het verjagen van honden
of toezicht op te rumoerige jeugd.
Verbetering.
Omzichtigheid, zorgvuldigheid.
20 September. Michiel.

Momber
Monterende
Morgen landt

-

Moveren
Mudde geseijts
Negotieren
Nombreuse
Nomine uxoris
Notoir
Obtineren
Occasien
Occulare
Offerieren
Olde schilt
Olt gardiner
Ongemolesteert
Ongepraeiudiceert
Oxhooft

-

Paeije
Patientieren
Peene
Per errorem
Persisteren
Petri ad Cathedram
Piloot
Plackengelt
Pondt Vlaems
Possessie
Praeceptor
Praejudicie

-

Praeparatorium
Praetenderen
Principael
Priviren
Pro ut jacet
Protageren
Qualtato qua
Quota
Recognitie
Recompens
Redimeren
Reguarde
Reijden
Relaxatie
Remedieeren
Remissie
Remissione peccatorum

-
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Voogd.
Bedragende.
Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2.
Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha.
Roeren, bewegen.
Inh. Maat van 1 hl. = 100 ltr.
Handel, koopwaar waarmee men langs de deuren vent.
Talrijke.
In naam van zijn vrouw.
Algemeen bekend, openbaar.
Verkrijgen; de overhand behouden, winnen.
Gelegenheid, geschikte tijd, koopje.
Zelf ondernomen onderzoek.
Aanbieden, toedienen.
Gouden munt.
Soldaat.
Zonder overlast.
Zonder op een oordeel vooruitlopen.
Oude vochtmaat voor wijn, bier en brandewijn (het
vierde deel van een vat, zes ankers).
Betaling, termijn.
Geduld.
Op straffe van.
Per vergissing.
Handhaven bij de genomen conclusie.
St. Petrus, 22 februari.
Loods.
Belastinggeld.
Bedrag ter waarde van 6 gulden.
Vastgoed, landbezit.
Leermeester.
Op een oordeel vooruitlopen dat later kan
schaden.
Voorbereiding.
Beweren, voorwenden.
Lastgever, volmachtgever.
Ontnemen.
Wanneer het gebeurt.
Door voorspraak en gunst vooruithelpen.
In de hoedanigheid waarin, ambtshalve.
Aandeel.
Akte van erkenning.
Vergoeding.
Afkopen.
Ten verzoeke.
Lakenbereiden, textielverbeteren.
Verlossen.
Verhelpen.
Vermindering, ontheffing.
Het vergeven van zonden.

Remonstreren

-

Removeren
Remplaceren
Renvoijeren
Requireren
Resolveren
Responderen
Revocatie
Roedendraeger
Roode loop
Russchen

-

Saelmaecker
Salis
Satisfactie
Scheeps bijren
Schepel

-

Schuten
Secret
Sententie

-

Serwerck
Severij gilde
Soulagement
Spijckerdraeger
Spijckerhaler
Staketsel
Stallen
Stucken van achten
Sub beneficio inventarij
Subleveren
Submitteren
Succederen
Succestueren
Succumbent
Sufficante
Sunsten
Supercederen
Suppediteren
Supplederen
Susteneren
Sustenteren
Swanger
Tevote

-
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Een betoog houden of indienen tegen iets, zijn
beklag doen.
Verwijderen, afzetten.
Vervangen, in plaats komen van:
Verwijzen naar een rechterlijke instantie.
Verzoekende, eisende.
Oplossen; ontbinden, besluiten, vaststellen.
Te antwoorden.
Herroeping; intrekking v.e. volmacht, v.e. bevel enz.
Stadsambtenaar.
Bloeddiarree,dysenterie.
Benaming voor de biezen van de familie Juncacaea; tot
de echte russen (met halmstengel) behoren : zeerus,
draadrus, noordse rus, zeegroene rus, pitrus en
biezeknoppen.
Zadelmaker.
Salaris.
Voldoening, naar tevredenheit.
Import bier.
Aanvankelijk ¼ mud, in het metriekstelsel
10 ltr. Of zoveel land als men met een schepel
b.v. weite c.q. rogge kan bezaaien. Geldersche
schepel 1450 m2. Drentse schepel 833 m2.
Droogplaatsen voor netten.
Toilet.
Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van
arrest.
Sierwerk.
Wevers (Severij) Gilde.
Verlichting, troost.
Graandrager.
Graanhaler.
Hekwerk.
Viswateren.
Realen of Spaanse matten.
Onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Opheffen.
Zich onderwerpen.
Opvolgen, bijzonder in een ambt.
Opvolging.
Verliezer van een burgerlijk proces.
Toereikendheid.
Anders.
Aflaten, nalaten.
Aan de hand doen, verschaffen, bijspringen.
Vervangen, aanvullen.
Beweren, aanvoeren.
Onderhoud.
Behept met swackheijt.
Te voet.

Theses
Theses comatis
subcaelestibus

-

Stelling, academisch proefschrift.

-

Verhandeling, (het origineel ontbreekt in het gemeente
archief) waarschijnlijk over de lichten onder het
hemelgewelf.

Theses de emptione ende
vanditione
Theses de sacra cana veterumThins
Tin
Toom, den
Trafique
Ut supra
Vacerende
Valideren
Veniam aetatis
Viaticum
Vimme

-

Viridi observantia
Voorhocksters
Voten
Wannemaecker

-

Wheeme
Wijnedick
50ste penning

-
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Verhandeling over koop en verkoop.
Verhandeling over het avondmaal bij de oude kerkvaders
Pacht, verplichting, schuld.
Klokspijs.
Visgrond.
Verwerkende industrie; - koopmansbedrijf, inz. met
zelfvervaardigde fabrikaten; nering.
Als tevoren.
Een ambt, post of betrekking openvallen.
Als betaling toegekend worden.
Verontschuldiging, meerderjarigheidsverklaring.
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.
Met inachtneming van de voorschriften.
Opkoopster van o.a. levensmiddelen.
Voeten.
Maker van grote, platte, schaalvormige manden, om
koren te zuiveren van kaf, srootjes enz. door het te
schudden en op te werpen, waarbij het kaf wordt
weggeblazen door de wind.
Pastorie.
Wijnazijn.
Vorm van belasting.
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