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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809.

Deel 26 F.

16 Jun. 1657 – 11 Aug. 1664.

Inv. nr. O.A. 196.

De Apostillen van de stad Kampen zijn een verzameling folianten bestaande uit 21
delen die zich bevinden in het Gemeente Archief onder Oud Archief [O.A.] inventaris nr’s.
191 t/m. 211 en behelzen een periode vanaf 1624 t/m. 1809.
Het werk bestaat uit een groot aantal rekesten – verzoek- of bezwaarschriften – die door de
inwoners van de stad, alsmede de bewoners van het buitengebied, - wat onder de jurisdictie
van de stad viel - werden gericht aan de Schepenen en Raad van Campen over iets hinderlijks,
onbillijks of om derglijke gunsten te verwerven. Ook voor personen wonende buiten de
jurisdictie van Kampen, die in de stad belangen hadden verworven, was het mogelijk een
rekest in te dienen. De rekesten werden door Schepenen en Raad voorzien van een apostille,
een kanttekening met toelichting als antwoord op het verzoek, wat meestal gunstig uitviel.
Door het bestuderen van de Apostillen krijgt men een aardige indicatie wat de mensen in deze
periode van onze geschiedenis zoal bezig hield, en geeft als het ware het leven van alle dag
weer.
Het hierna volgende is getranscribeerd met het doel een indruk te geven naar de toen
heersende schrijfwijze en zinsopbouw en dient mede als naslagwerk voor genealogisch en
historisch onderzoek. Aangezien men in het geheel niet konsekwent was in zijn schrijven men schreef een naam of woord wel op twee of drie verschillende manieren in hetzelfde
verhaal - wordt in dit werk verwezen naar de hierna volgende pagina’s, waar de ontwikkeling
beschreven wordt van onze standaardtaal. De diverse handschriften zijn te raadplegen in het
origineel, terwijl de mogelijkheid bestaat deze te kopiëren. Elk deel is voorzien van een index
op persoonsnamen, alsmede een topografisch- en zakenregister, die verwijzen naar de
nummering van de rekesten. Ook is opgenomen een reeks met de in deze periode
voorkomende beroepen en functiën en een verklarende woordenlijst voor de niet alledaagse
woorden. De woorden in de eerste kolom –in die verklarende woordenlijst- zijn exact zo
weergegeven, als zij in de rekesten geschreven zijn, dit i.v.m. het zoekprogramma van de
versie in het computerprogramma.
Het geheel zou niet verwezenlijkt zijn zonder de inbreng van Kees Schilder en Peter Bakker,
die met hun kundigheid dit werk wisten aan te vullen en te voltooien, waarvoor mijn
hartelijke dank.
Jan van Hulzen.
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Nederlandse Taal.

In de Middeleeuwen kende het Nederlands nog geen vaste spellingregels. Het Nederlands
tussen 1150 en 1500, het Middelnederlands, was vooral fonetisch: men schreef de woorden
zoals men ze hoorde. Het huidige land werd toen bijvoorbeeld als lant geschreven, door de
hoorbare t op het eind. Let wel op: het Middelnederlands was geen standaardtaal zoals het
ABN van nu. Het is ‘slechts’ een overkoepelende term voor de dialecten die op dat moment in
Nederland gesproken werden.
Omdat verschillende mensen hetzelfde woord vaak net iets anders uitspreken, was er in de
Middeleeuwen nauwelijks sprake van vormvastheid. Eenzelfde woord kwam in meerdere
varianten voor. Het woord jaar spelde men zowel als jair of jar, maar ook als jaar.
Wie schreef ging uit van wat hij hoorde. En wat hij hoorde werd beïnvloed door de regio
waarin hij woonde. Er kwamen geen regels aan te pas. Toch was er in de Middeleeuwen al
een bepaalde conventie ontstaan: schrijvers probeerden zich, ondanks hun regionale
achtergrond, aan elkaar aan te passen. Ze probeerden het dialect op bepaalde punten te
ontwijken en ze lieten zich daarbij beïnvloeden door het westen van Nederland. Daar
bevonden zich de politieke en economische macht. Bij de vorming van een eenheidstaal
worden zij nu eenmaal als voorbeeld gebruikt: je probeert te schrijven en te praten zoals de
machthebbers dat doen.
Pas later in de Middeleeuwen ontstaat er belangstelling voor de volkstaal. Tot dan toe was het
Latijn steeds het middelpunt geweest: dat was de taal van de geleerden en dus belangrijk.
Bovendien kon het ‘gewone volk’ zich geen boeken permitteren, die waren op dat moment
veel te kostbaar. Dit verandert door de uitvinding van de boekdrukkunst. Schrijvers kregen
steeds meer de behoefte om hun werk te verspreiden, ook onder het volk. Om de werken
algemeen toegankelijk te maken, moest er nu een ‘echte’ standaardtaal komen. Langzaam
maar zeker verschijnen er grammatica’s met daarin expliciete aandacht voor de spelling. Deze
spelling werd echter niet officieel vastgelegd. Daaraan ging nog wat vooraf: de opbouw van
de standaardtaal.
De rommelige spelling uit de Middeleeuwen wordt in de eeuwen daarna steeds meer
eenvormig. Men ziet in dat het gebruik van verschillende woordvormen naast elkaar onhandig
is en langzaam maar zeker vallen er bepaalde varianten af. Voor een deel verliep dit proces
vanzelf, voor een ander deel werd er gestuurd.
Taalgeleerden gingen zich steeds meer bezighouden met de beregeling van zowel de spelling
als de grammatica. Ze vonden dat de volkstaal de laatste eeuwen zo verwaarloosd was dat de
taal opnieuwd opgebouwd diende te worden. Als voorbeeld werd het Latijn gekozen, omdat
dat tot dan toe de belangrijkste schrijftaal was. Daardoor werd bijvoorbeeld het al in onbruik
rakende Nederlandse naamvalssysteem aangepast aan het Latijnse systeem en werd het weer
streng toegepast in de schrijftaal.
Bij de opbouw van de moedertaal speelden vervolgens twee processen een belangrijke rol,
namelijk de verheerlijking en de zuivering van het Nederlands.
Door de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Val van Antwerpen (1585) was er in
Nederland een gevoel van nationaal bewustzijn ontstaan. Dat zorgde ervoor dat steeds meer
schrijvers het Nederlands verheerlijkten tot een bijna heilige taal. In verschillende werken
werden de geweldige eigenschappen van het Nederlands beschreven. Taalgeleerden vonden
de taal zo bijzonder, dat ze niet begrepen waarom ze in het dagelijks leven zo weinig gebruikt
werd. Om die reden riepen schrijvers dan ook op tot opbouw van de taal. Er moest
bijvoorbeeld een duidelijke grammatica komen. Het beroemdste voorbeeld van zo’n oproep
tot verheerlijking is de proloog van de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst uit 1584,
een van de eerste uitgebreide grammatica’s.
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Bij een Nederlandse standaardtaal hoorden geen buitenlandse woorden. In de loop van de tijd
waren er echter steeds meer Franse en Latijnse woorden in het Nederlandse terecht gekomen.
De taal moest dus worden gezuiverd van deze zogenoemde bastaardwoorden. De woorden
werden uit de woordenboeken verwijderd of ze werden vervangen door een Nederlandse
variant. In het naamvalsysteem moest de Latijnse term singularis bijvoorbeeld plaats maken
voor het Nederlandse enkel ghetal (enkelvoud).
Ondanks de inspanningen die werden verricht rond de opbouw en beregeling van de volkstaal,
laat een officieel vastgelegde spelling nog lang op zich wachten. Pas in 1804 krijgt Nederland
een uniforme spelling: de spelling Siegenbeek.
In 1804 werd de spelling voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlands officieel
geregeld. In 1801 kreeg de taalgeleerede Matthijs Siegenbeek van de overheid de opdracht om
een uniforme spelling op te stellen. Deze spelling verscheen onder de naam Verhandeling
over de Nederduitsche spelling ter bevordering van de eenparigheid in dezelve. Een jaar
daarna vatte hij deze voor het onderwijs samen in het Kort begrip en kwam hij met het
Woordenboek voor de Nederduitsche spelling.
Siegenbeek vond dat de spelling in principe zo veel mogelijk gebaseerd moest zijn op de
uitspraak en dat er niet te veel afgeweken moest worden van hoe er reeds gespeld werd.
Bovendien wilde hij rekening houden met de principes als gelijkvormigheid. Dezelfde soort
woorden moesten op dezelfde manier worden geschreven. Zo spelde Siegenbeek gebrekkig in
plaats van gebrekig. Het meervoud van gebrek was namelijk gebrekken, vond hij. Het was
immers ook gesprek naast gesprekken. Gebrekkig werd bovendien ook het meest gebruikt en
het lag daarom voor de hand om daar niet van af te wijken.
Een aantal beslissingen met betrekking tot de spelling Siegenbeek werden al genomen in 1777
door de destijds gezaghebbende geschiedschrijver Jan Wagenaar. Siegenbeek koos in
navolging van deze schrijver bijvoorbeeld voor de ij en de aa, in plaats van de y en de ae.
Typische Siegenbeek-woorden zijn: vleijen, gooijen, kagchel, berigt, Junij, Dingsdag en
Zaturdag.
De spelling van Siegenbeek werd niet door iedereen even goed ontvangen. De grootste kritiek
kwam van de schrijver Willem Bilderdijk (1756-1831), maar ook van latere romantici zoals
Nicolaas Beets (1814-1903). Hun felste kritiek bestond eruit dat ze de ‘eenparigheid’
(eenheid) van de spelling, die de overheid juist zo graag wilde, een ‘uitvinding van de duivel’
vonden. Ze moesten niets hebben van een van boven opgelegde spelling. Bilderdijk schreef
daarom niet strooijen maar strooien en niet lagchen maar lachen. Een aantal schrijvers
volgden Bilderdijk, maar de rest van Nederland hield de spelling van Siegenbeek als richtlijn
tot het moment van de nieuwe spelling: spelling-De Vries en Te Winkel in 1863.
In de loop van de tijd was er bij taalkundigen een interesse ontstaan voor het samenstellen van
een goed, volledig woordenboek. Er bestonden wel al soortgelijke werken, maar deze waren
eigenlijk nooit populair geworden. Bovendien ontbraken veel woorden. In 1851 werd op het
Taal- en Letterkundig Congres te Brussel daarom besloten om een gezamenlijk woordenboek
van het Nederlands en het Vlaams te maken. De twee taalgeleerden Matthias de Vries en
Lammert te Winkel zouden in de redactie plaatsnemen. Het zou uiteindelijk resulteren in het
grootste historische woordenboek ter wereld, namelijk het Woordenboek der Nederlandsche
taal (WNT) in 28 delen.
Voor zo’n uitgebreid woordenboek was een universele spelling nodig. En daar ontbrak het op
dat moment aan. Door de conflicten tussen Siegenbeek en Bilderdijk, was er op het gebied
van de spelling een kloof ontstaan. Het ‘gewone’ volk schreef zoals Siegenbeek hun dat
voorschreef, maar literaire schrijvers weken daarvan af en spelden volgens Bilderdijk. In de
nieuwe spelling moest er daarom een balans worden gevonden tussen deze twee groepen. Een
dergelijke spelling verscheen in 1863. De Vries en Te Winkel presenteerden hun werk onder
de titel Grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling voor het
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aanstaande Nederlandsch Woordenboek. Ook zij wilden net als Siegenbeek, niet teveel
afwijken van hoe men nu schreef. Daarom bleven veel regels hetzelfde. In sommige gevallen
werd er echter voor Bilderdijk gekozen. Het Siegenbeekse blaauw en vleyen wordt
bijvoorbeeld vervangen door het Bilderdijkse blauw en vleien. Woorden als kaghel en lagchen
worden in de spelling De Vries- Te Winkel kachel en lachen. Dit paste volgens de
taalgeleerden beter bij de uitspraak van het woord en bovendien was de g-klank zo op
dezelfde manier geschreven als de namen Jochem, Lochem en Mechelen. Naast de afweging
van ideeën van Siegenbeek en Bilderdijk werden er ook nieuwe regels aan de spelling
toegevoegd. Zo werd er oor het eerst expliciet aandacht besteed aan de scheiding van woorden
van het afbreken: konin-gen of koning-en? Ook los of aaneenschrijven van woorden komt aan
bod.
Opvallend is dat België de nieuwe spelling vrijwel onmiddellijk accepteert. Al in1864 wordt
de spelling verplicht voor de overheid en het onderwijs. In Nederland duurt dit veel langer.
Pas na zes jaar wordt de spelling doorgevoerd in het onderwijs, de overheid volgt kort daarna.
Maar niet iedereen kan zich achter de nieuwe spelling scharen: al snel ontstaat er een heftige
spellingstrijd met als inzet vereenvoudiging van de spelling. Deze ‘oorlog’ eindigt pas met de
spelling Marchant in 1934 en het verschijnen van het eerste Groene Boekje in 1954.
Uit Genootschap Onze Taal, Den Haag.

______________________________
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O.A. 196. 1657 – 1664.

1.
Den 16 Junij 1657, fol.1.
Hebben Schepenen en Raedt tot opbouwinge van eeen kerck tot Gennep, vuitte Ecclesiastique
Camer van de Ed. Hoolboem vereert twintich caroli gulden.

2.
[Idem 16 Junij 1657], fol.1.
Opte requeste van Jan Ligger remonstrerende hoe dat hij gecooft heeft het huijs van Jan
Gerritsen Veene alhijr op de Oudestrate gelegen, dat hij wel gesint waer achter in sijn huijs
een Brewerie te doen maecken, en een pomp tegens over sijn were te setten, het water uijt den
Issel te trecken tot dien einde het canael onder de straet, Stadts muijre en het Bolwerck tot in
de Issel te brengen, versoeckende hijr toe consent mede om tot den pomp een huijs an de
Stadts muijre te bouwen, gestaelt sijn mede burgeren is weder varen.
Was geapost: Schepenen en Raedt accorderen suppliant in sijn versoeck en ut iacet.

3.
Den 26 Junij Anno 1657, fol.1.
Opte requeste van Gerrit Gouertsen remonstrerende hoe dat sijn soone Gouert Gerritsen ende
derselver vrouw nu onlancks alhijr sijn ouverleeden, ende daervan naergeleuen sijn dree
kinderen, dewelcke suppliant bij hem heeft genomen dan vindt hem beswaert den naergelaten
boedel aen te tasten, versoeckende derhaluen dat haer Ed. Achtbaere Curatoren gelieuen te
stellen; die seluige te authoriseren, om de goederen te vercoopen en te gelde te maecken, de
penningen in den Ed.Gerichte te brengen, nomineert hijr toe Berent Lucassen en Henrick
Engbertsen Denecamp als momberen ouer zaeliger Berent Hermsen backers kinderen, sijnde
van de grootste Creditoren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Henrick Lucassen en Henrick Engbertsen
Denecamp respectiue momberen ouer zaeliger Berent Gerritsen backers kinderen neffens
Berent van Dulmen tot Curatoren ouer den boedel van zaeliger Govert Gerritsen en sijn
huijsurouwe, soo onlancks sijn gestoruen, om den voorschreuen boedel te moegen
aenveerden, de goederen ten meesten prijse te vercoopen ende te gelde te maecken, de
penningen daervan procederende in den Ed. Gerichte te deponeren.
4.
Den 25ste Junij Anno 1657, fol.2.
Op t’ versoeck van Jan Jansen schoelapper, hebben Schepenen ende Raedt den seluen vermits
het ouerlijden van Berent Berentsen int leuen hebbende geweest deser Stadts geswoorne
Calckmeter opte draegen, wederom begunstiget metten seluen dienst ende dat op de profijten
daer toe staende; waer op hij den eedt van getrouwicheit voor de heeren Burgermeesteren
inder tijt gepresteert heeft.

5.
Den 27 Junij 1657, fol.2.
Hebben Schepenen ende Raedt de heer Burgermeester Worst als oock Frans Franssen en
Henrick van Schutpingen als mombaeren van Nicolaes Vogelpoots kinderen, geauthoriseert
tot Curatoren over den boedel van zaeliger Leendert Bongaerdt, om de goederen ten meesten
proffijte van de creditueren te vercopen, en in den Gerigte te deponeren, om daer op
geprocedeert te werden naer Stadtrechte. Doch sullen de baelen wolle contant gecoft, bij
provisie onvercoft worden gelaten, tot dat daer over naerder sal sijn geresolveert.
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6.
Den 30ste Junij Anno 1657, fol.2vo.
Opte requeste van Dorethea Janssen weduwe van wijlen Hermen Henricksen Olikoeck,
versoeckende in regardt van de grootste schade bij haren voorschreven zaeliger eheman
geleeden in t’ maecken van de werff van Lange Henrick opt Eijlandt, soe vernitiget is durch
een schijelicken swaren storm soe is op gestaen, gelijck vals is gebeurt, dat seecker wade
dijcks nu haest volbraecht van t’ hooge water wech genomen versoeckende remissie van de
pacht van een mathe tot Brunnepe gelegen voor t’ resterende een jaer, tot deser Stadts
Ecclesiastique goederen behoirende, bij haer zaliger man voorschreven man van Jan Gerritsen
Veene ouergenomen, waer van een jaer pachte an de Ecclesiastique Camer is betaelt en noch
een jaer is resterende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliante om redenen in dese requeste
gededuceert de helfte van de laeste pachtpenningen hijrinne verhaelt.

7.
[Idem 30 Junij 1657], fol.3.
Opte requeste van Gerrijt Peterssen Stuive versoecken tot het bestellen der brieven in de
winter op Amsterdam, in plaets van Henrick de Snijder, geauthoriseert te mogen worden.
Was geapost: Den suppliant wordt in dit sijn versoeck begunstigt, en dienvolgents
geauthoriseert de brieven in de winter van en naer Amsterdam te mogen brengen en bestellen.
8.
Den 2de Julij Anno 1657, fol.3.
Opte requeste van de vrunden van wijlen Jan Berentsen en Henrickien Janssen in haer leuen
echteluijden soe omtrent soeuen weecken sijn doot geweest hebbende naegelaten een
onmundich kindt genaempt Anna Janssen, versoeckende dat daer ouer tot momberen moegen
stelt worden Willem Peterssen en Warner Berentssen timmerman, en dat deselue moegen
geauthoriseert worden, om de goederen van des kindt ouderen naergelaten eerstdages te
moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Willem Peterssen en Warner Berentssen
tot momberern ouer het onmundige kindt hijrinne verhaelt, authoriserende oock mede
derselue voorschreven kinderen om de goederen bij des voorschreven kinders olderen
naegelaten, ten meesten prijse te moegen alieneren ende vercoopen.

9.
Den 11 Julij Anno 1657, fol.3vo.
Hebben Schepenen ende Raedt vuit goede consideratien Joan Gerritssen Veene vuite
Ecclesiastique Camer van den Ed. Hoolboom begunstiget met vijff en twintich goltgulden
eens.

10.
Den 18 Julij Anno 1657, fol.3vo.
Opte requeste van Hermen Pouwelssen, versoeckende metten vacerenden dienst (mette
sweepe) van Frerick Frerickssen begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant op te profijten daer toe
staende metten vacerenden dienst van zaeliger Frerick Frericks.

11.
Den 5 Augusti Anno 1657, fol.4.
Hebben Schepenen en Raedt Piter Formentier op sijn versoeck begunstiget mette leedige
woeninge op de Vloetdijck bij t’ Brigitten kerckhoff gelegen, daer Albert Soetemans
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weduwes dochter in gewoent hebben.

12.
[Idem 5 Augusti 1657], fol.4.
Opte requeste van E. Gerrit Goeverts, versoeckende als soo de goederen van sijn zaeliger
soene Gouert Gerritsen ten ouerstaen van desselffs creditoeren vanduiver sijn vercoft, dat den
venduiver ordre mogen hebben, om de penningen van de vercofte goederen geprocedeert, de
doot schult ter somme van 38 caroli gulden 12 stuijver ende de huijre tot 64 caroli gulden 6
stuijver te betaelen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, hebben geauthoriseert ende authoriseren cracht deses,
de ersaeme Jurrien Peters, om de dootschulden ende huijshuijre van de penningen van de
vercofte goederen geprocedeert te betaelen.

13.
Den 15 Augusti Anno 1657, fol.4vo.
Op de requeste van Hermen Gerritsen Kappe, als oom en bloetmomber van de kinderen van
Gerrit Gerritsen Kappe, versoeckende dewijle sijn voorschreven broder een iaer verleeden is
vertrocken niet weetende waer nae toe en destijdes onder beloefte stondt met seecker vrouws
persoone soe een brandtmerck was hebbende, sonder sijne kinderen eenige bewijsinge voor
haer zaeliger moeders goet te hebben gedaen; ende alsoe op t’ versoeck van suppliant eenige
van sijn broders goet op t’ Stadtshuijs is worden gesequestreert, soe op schade is staende en
suppliants broder niet openbaer, versoeckende dat het selue goet tot behoeue van de kinderen
moege gevolgt worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren dat de voorschreven goederen bij suppliant
ten meesten prijse van de kinderen hijrinne verhaelt sullen moegen vercoft worden.

14.
Den 18 Augusti Anno 1657, fol.5.
Op de requeste van meijster Pieter Croneburch versoeckende dewijle hij veele arme ende
onuermoegende patienten is hebbende waer van weinich voor hem suppliant is ter
verwaechten dat haer Hooch Achtbaere suppliant met een pennickien te begunstigen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant eens extraordinaris vuitte
middelen van den Belt met vijffentwintich goltguldens.

15.
Den 20 Augusti Anno 1657, fol.5.
Op de requeste van Jacob Hermsen Schocker, remonstrerende hoe dat Greetien Arentsen sijn
zaeliger huijsvrouwen suster op den 9 Junij 1657 haer testament als hijr heeft gemaeckt daer
bij tot erffgenaem geinstitueert vertoonders kinderen en dat de voorschreven Greetien
Arentsen deser werelt oock sij ouerleeden, sulcks dat vertoonders kinderen d’ erffnisse sullen
comen te beuren ende alsoe daertoe gemelte kinderen met momberen moten versijn sijn,
versoeckende suppliant daertoe den maioer Velthuijs ende Henrick Dircksen Vreese soe veele
belangt derselue erffnisse tot momberen te moegen geauthoriseert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren den maioer Velthoen ende Henrick
Dircksen Vreese tot momberen ouer de kinderen ende de erffnisse hijrinne verhaelt.
16.
Den 20ste Augusti 1657, fol.5vo.
Opte requeste van Hermen Hermssen Bongert voor hem en als momber sijner huijsvrou Anne
Otten, versoeckende de erfenis van haer dochter Machtelt Hartgerts te mogen adieren sub
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beneficio inventarij.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren den suppliant om nevents en met kennisse
van twee der grootste Creditueren den boedel door een Sieckentrooster te laten inventariseren.

17.
Den 25 Augusti Anno 1657, fol.6.
Op de requeste van Hans Hermsen versoeckende in sijne hoogen olderdoem en onuermoegen
staet een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thijn goltgulden eens,
soe hij sal hebben te ontfangen vuitte Ecclesiastique Camer van den Ed. Hoolboem.

18.
Den 30 Augusti Anno 1657, fol.6.
Opte requeste van sampliche naeste bloetsverwanten van Annichien Jacobs weduwe van
zaeliger Aelt Hendricksen Voerman, versoeckende consent om deselue boedel voor het
onmundige kijndt sub beneficio inventarij te aenveerden ende door schulden ende andere
creditoeren ten ouerstaen van de heren hoeftluijden soo verrede strecken te betaelen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consentieren de bloetsverwanten van Annichien Jacobs
weduwe van zaelier Aelt Hendricksen Voerman om den inboedel ende goederen naer
inventarisatie bij den Vanduemester openbaerlicken te moegen vercoopen ende penningen
daervan procederende in den Ed. gerichtte te deponeren..

19.
Den 3 Sept(ember) 1657, fol.6vo.
Opte requeste van Court Hermssen timmerman, remonstrerende dat hij aen t’ huijs tot Whije
op Overmate, bij hem aengenomen verscheijden dingen hadde gemaeckt buijten t’ besteck,
daerover een recognitie.
Was geapost: Schepenen ende raedt begunstigen den suppliant met achtijn caroli gulden tot
begneminge van sijne opgestelde praetensien t’ ontfangen vuitte Ecclesiastique caemer van de
heer Hoolboom.

20.
[Idem 3 September 1657], fol.7.
Opte requeste van Trijne Peters Bodde.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden vuitte Ecclesiastique caemer van de
heer Hoolboom.
21.
Den 5de Sept(ember) 1657, fol.7.
Opte requeste van de Gildemeesters, olderluijden en voorts de gemeene Gildebroers van het
Tappersgilde, versoeckende aggreatie van seecker accoort waer bij sij onder haer waeren
overeen gecomen dat van het dragen van een oude dode sal betaelt worden 28 stuiver van een
ionge 14 stuiver, dat de naeste Gildebroeders gehouden sullen sijn de doode ten aerden te
brengen, bij de boete van 14 stuiver, bloetverwanten vijtgesondert: dat de bruecke sal comen
tot proffijt van t’ Gilde tot onderholt der arme, dat die van den ander wordt gedragen het gilde
sal voldoen de gerechticheijt en dat de buijten weerden, soo wel als die van binnen geholden
sullen sijn mede te gaen die weijgerachtigte voor breucke als boven te executeren, bij forme
van parate executie door een gerichte dienaer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt den inhoudt van dese requeste hebbende geexamineert
ende overwogen hebben hetselve pro ut jacet geapprobeert, gelijck het geapprobeert wordt
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cracht deses.
22.
Den 10de 7ber (September) 1657, fol.7vo.
Opte requeste van Joncker Gerrit de Wolff versoeckende, als gecoemen sijnde tot aen hoogen
olderdoom, ende sijn voorsaeten veele tot deser Stadts Ecclesiastique goederen gegeuen
hebben, mit een penninck te moegen worden gebenificeert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit thijen goltgulden eens vuijte
de caemer van de geestlickheijt van de Ed. V.J. Hoolboom t’ ontfangen.
23.
Den 11de Septemb(er) 1657, fol.8.
Opte requeste van Tomas Berentsen deser Stadts roeper versoeckende dewijle hij durch
Godes castidende handt onmachtich is , sijne dienst nae behoiren te connen waernemen, dat
ouer sulcken sijn soone Berent Tomassen geduirende sijne onmachticheit den dienst voor hem
moechte waernemen en soe Godt de heere hem suppliant vuit dit leuen durch dese sieckte te
nemen met den seluen dienst tot onderholt van sijn naebliuende weduwe en ses kinderen
gunstelijck moechte gebeneficieert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant sijn versoeck.

24.
Den 12 Septemb(er) 1657, fol.8.
Opte requeste van Jan Henricksen woenende an de vulle moele van de heer Camener Worst,
versoeckende dewijle den carren dienste van Claes Karreman is comen durch desselfs
ouerlijden, te vaceren daermede wederom te moegen begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen Suppliant met en vacerenden dienst van de
karre ende mach daer op comen bij de Heeren Burgermeesters inder tijt.

25.
Den 12 Septemb(er) 1657, fol.8vo.
Opte requeste van den E. Willem Jacobsen Worst, Henrick Henricksen van Schuppingen, en
Berent Fransen Curatoren van den boedel van wijlen Leenart Bongaert versoeckende dewijle
Leennart Bongaert thijen off elff weecken doot geweest is; en dat de goederen sijnde mobilen
metten eersten dienen vercoopt te werden deseluige door den vendumeester eerstdaechs te
moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de Curatoren hijrinne verhaelt om de
goederen van Leennaert Bongaert sijnde mobilen exempt, dan noch de wolle door den
vendumeester eestdages ten meesten prijse te moegen doen vercoopen.
26.
Den 17de Septemb(er) Anno 1657, fol.9.
Opte requeste van Berent Willemsen woenende in de Meppelerie tot Brunnepe versoeckende
met het vacerende Hoeftmanschap van Brunnepe in plaetse van Willem Hobertsen
begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende
Hoeftmanschap toe Brunnepe ende dat op de profijten daertoe staende ende mach hijr op
comen bij de Heeren Burgermeesteren inder tijt.
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27.
[Idem 17 September 1657], fol.9.
Opte requeste van den E. Dirck van Essen versoeckende dewijle hij suppliant eenige jaren
huijre ten achteren is aen Geesien Berents weduwe van zaeliger Henrick Berentsen, soe in de
Blauwehandts steege in suppliants huijs heeft gewoent soe deser werelt is ouerleeden, ende
dat nimant van hare vrinden den boedel sich wil becronen; ende goederen met consent van de
Heer Burgermeesteren inder tijt durch den sieckentroster Jacob Evertsen sieckenbesoecker
geinuentariseert sijn, dat de goederen voorschreven ten ouerstaen van twe van de Creditoren
durch den vendumeester moechten vercooft worden ende dat als dan nae Stadtrecht daerover
geprocedeert moechte worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren het versoeck hijrinne gedaen.

28.
Den 20 Septemb(er) Anno 1657, fol.9vo.
Opte requeste van Peter Gleinsen, versoeckende vermits het ouerlijden van den Ansprecker
Berent Hansen met den seluen dienst wederom begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant metten vacerenden dienst
van den ouerleeden Ansprecker Berent Hansen ende dat op de profijten ende verdiensten soe
daer van worden genoten ende mach hijr op comen bij de Heeren Burgermeesteren indertijt.

29.
[Idem 20 September 1657], fol.10.
Opte requeste van Henrick Luijcksen hoickemaecker versoeckende vermits de sieckte van de
Bouen Coster den seluen dienst sonder eenige ontgeldenisse te moegen waernemen, ende dat
suppliant bij ouerlijden van den seluen dienst, daermede moechte begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren den suppliant om geduirende de sieckte
van den Bouen Coster den seluen dienst nae behoiren te moegen waernemen en vertreden en
bij ouerlijden van den voorschreven Bouen Coster dat suppliant is versoeckende, om in den
seluen dienst te moegen succederen daer op gedencken haer Achtbaeren als dan fauerabelijck
te letten.
30.
Den 3de Octobris Anno 1657, fol.10.
Opte requeste van Nicolaes Vogellpoot ende denselfs onmondige kinderen mombaren, met
namen Henrick Henricksen van Schoppingen ende Berent Fransen remonstrerende hoe dat
voor desen mede momber over die voorschreven kinderen sij geweest wijlen Leonardt
Bongaert ende van der kinderen penningen ondergeholden hebben, eene somma van 795
caroli gulden soe deselue van de moederlijcke goederen ende klederen ontfangen ende
dusverre als sijn eijgen gebruick, versoeckende dat haer Achtbaere belieuen willen te verstaen
ende aff te geuen dat de voorschreven opgebeurde onmondige pennngen van de onder Jurrien
Petersen berustende penningen wederom voor aff te moegen trecken ende geniten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen dat de gereede penningen hijrinne
verhaelt soe onder den vendumeester Jurrien Petersen berustende sijn in den Gerichte sullen
gedeponeert worden, en dienvolgende bij de respectiue Creditoren nae Stadtsrechte daer op
geprocedeert te worden.

31.
Den 3 Octob(er) 1657, fol.11.
Opte requeste van Margareta Lodewijx dochter van zaeliger Lodewijck Walraeven
muntersgesel, versoeckende met de vacante plaets van vroevrou door het overlijden van Anna
Henrix opengevallen te mogen werden begunstigt.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliantinne met de vacante plaets van
ordinaris vroemoeder deser Stadt, en sulx op het ordinaris tractament daer toe staende
waervan het eerste termijn op Paesschen in den jaere 1658 sal sijn verschenen.

32.
[Idem 3 October 1657}, fol.11.
Opte requeste van Geertruit van der Beeck, dochter van de opgedachten Anna Henrix,
versoeckende met derselve nu opengevallen vroemoeders plaets te mogen werden begunstigt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de suppliant om van haer als vroemoeder
te mogen laten gebruicken waer in indien sij haer wel compt te draegen, willen haer Ed.
hoochachtbaeren deselffs persoon in de naest vacant wordende ordinaris plaets houden voor
gerecommandeert.

33.
[Idem 3 October 1657], fol.11vo.
Opte requeste van Claes Casperssen Bode versoeckende met den dienst van holtdrager op het
raedthuijs begunstigt te mogen worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacantr holtdragers
ampt, maer wordt hem ernslijck gelast, dat hij hem meerstig en beleeffdelijck daer in sal
hebben te dragen, en op de Secretarije en oock de nieuwe Caemer vlijtich te passen.
In marge:
Den 18 8b (october) 1657. Op des suppliants naerder instantie hebben Schepenen ende Raedt denselve tot
tractament weeckelijx toegelecht vijff en twintich stuiver en sulx het geheele iaer geduirende.

34.
Den 10de Octob(er) 1657 Anno 1657, fol.11vo.
Op de requeste van Henrick Isacsen Corte remonstrerende, hoe dat sijn oom Toenis de Lae
t’ sampt sijn vrouws deser werelt sijn comen te ouerlijden, naelatende diverse Creditoren,
waerouer suppliant sich beswaert vindt hem den boedel aen te matigen en voer erffgenamen te
verclaeren en alsoe de boedel dient gereddet ende de dootschulden betaelt te sijn. Soe
versoeckt suppliant dat hem moege gecompenteert te worden, den seluen boedel sub beneficio
inuentarij moege aentasten en de naegelaten goederen ten ouerstaen van Hans Crol en Berent
Henricksen als twee van de principaelste creditoren door den vendumeester Jurrien Petersen
nae Stadttechte te vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren suppliant om neffens Hans Crol en Berent
Henricksen als creditoren den boedel hijrinne verhaelt sub beneficio inuentarij te moegen
aenveerden ende de goederen durch den vendumeester ten meesten prijse te doen vercoopen,
ende de penningen daervan comen te procederen in den Gerechte gedeponeert te worden, om
dienvolgende nae Stadtrechte bij de respectiue creditoren daer op geprocedeert te worden.

35.
[Idem 10 October 1657], fol.12vo.
Opte requeste van Roeloff Albertsen dunnebiervoerder van het buijten Espel versoeckende dat
Schepenen en de Raedt gunstelijck wilden approberen alsodaen accoort als hij hem Albert
Janssen dunnebiervoerder van het boven Espel, tot overdoening van desselffs plaets hadde
opgerecht.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebbne dit accoort tusschen den suppliant en Albert
Janssen dunnebiervoerder opgericht gunstelijck geapprobeert, gelijck het geapprobeert wordt
cracht deses.
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36.
Den 10 Octob(er) 1657, fol.12vo.
Hebben Schepenen ende Raedt op de requeste van Engeltien Veen weduwe de selue
begunstiget met twintich goltgulden eens waervan de helfte vuitte Ecclesiastique Camer van
den Ed. Hoolboem ende wederhelfte vuitte Ecclesiastique Camer van den Eersame. Crachtsen
J:U:L: sal betaelt worden.

37.
Den 13 Octob(er) Anno 1657, fol.13.
Opte requeste van Evert Willemsen van de Weerden, Jacob Petersen Posien en Remmelt
Lubbertsen als momberen van wijlen Louwe Peters onmundige kinderen, mede Jan Aersen op
t’ Oever voor hem ende als mombaer sijner huijsvrouw Dirckien Louws, soe mede Jacob
Dircksen voor hem seluen ende als momber sijner huijsvrouwe Mette Lous, beneffens Trine
Lous alle de naeste vrunden ende bloetverwanten van wijlen Merichien Lous, in leuen
geweest de huijsvrouwe van Rutger Aersen Pos, en alsoe haer wettige erffgenamen,
versoeckende dewijle vermoedelijcken deselue erffenisse met veele schulden is beswaert
deselue sub beneficio inuentarij te moegen aenveerden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant om de erffenisse hijrinne
verhaelt ten ouerstaen van de heeren Cameners deser Stadt in tempore sub beneficio inuentarij
te moegen aenveerden.
38.
Den 17de Octobris Anno 1657, fol.13vo.
Opte requeste van Dirckien Jacobsen, naegelatene weduwe wijlen Gerrit Wachter
versoeckende in hare ongelegentheit een gratieus subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante eens met vijfthijn goltgulden
soe de selue vuit deser Stadts Camer van de Ed. Eeckholt ende Worst sal hebben te ontfangen.

39.
[Idem 17 October 1657], fol.13vo.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Andries Janssen roedendraeger, versoeckende in
haer soberen staet een gratieus subsidium.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden t’ ontfangen vuitte Ecclesiastique
Caemer van de Heer Hoolboom.

40.
[Idem 17 October 1657], fol.13vo.
Schepenen ende Raedt hebben om goede consideratien de weduwe van wijlen de Eerbaren
hoochgeleerde Johannes Coel bedienaer des Goddelelijck woorts in de Gemeinte Jesu Christi
alhier begunstiget in haer weduwe staet met hondert caeoli gulden iaerlix vijt deses Stadts
Ecclesiastique Caemer in 2 termijnen Paesschen en Michaelis, waer van het eerste op
Paesschen in den jaere 1658 sal sijn verschenen.
41.
Den 20ste Octob(er) 1657, fol.14.
Opte requeste van Henrick Everts bommesijnwercker, versoeckende de plaets van blaser der
orgels.
Was geapost: Wordt begunstigt met het blasers ampt in de Boven Kercke, waer voor hij sal
hebben te geniten de woninge daer toe gehorende met een tractament van vijff en twintich
caroli gulden iaerlix, vijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer, in 2 termijnen waervan het
eerste termijn op Paesschen 1658 sal sijn verschenen.
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42.
[Idem 20 October 1657], fol.14.
Opte requeste van Henrick Willemsen versoeckende het selve blaesers ampt.
Was geapost: Wordt begunstiget met het blasersampt in de Broeder Kercke, daervoor hij sal
hebben te genieten een tractament van 45 caroli gulden tot 20 stuijver iaerlix, en sulx in 2
termijnen waer van het eerste op Paesschen in den iaer 1658 sal sijn verschenen.

43.
Den 22 Octob(er) 1657, fol.14vo.
Opte requeste van Henrick Claessen testamentoer over Jacobus Mattemeesters testament,
versoeckende dat vermits sijn mede testamentoer Henrick Pot was overleden, Jan Sijmontsen
hem in die qualiteijt mochte werden geadjungeert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben Jan Sijmontsen in plaets van zaeliger Henrick
Pot tot testamentoer over wijlen Jacobus Mattemeesters testament geauthoriseert.

44.
Den 27 Octob(er) Anno 1657, fol.15.
Jan Jansen geweesene vursteller is op sijn requeste eens extraordinaris begunstiget vuitte
Ecclesiastique Camer van den Eersame Hoolbom met thijn goltgulden.

45.
Opte requeste van Wolter Berentsen tot Oosterholt, versoeckende alsoo sijn lant van
tijt door de rouboll wordt verergert, soo dat hij door betaelen van sijn swaere pacht seer is
verarmt, een gratieuse remissie van sijn iaerlixe pacht.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant vijt speciaele gratie, iaerlix
van sijn pacht veertig caroli gulden, te beginnen van de pacht op Martini 1655 verschenen,
totte expiratie van de lopende pacht iaeren toe.

46.
Den 3 Novemb(er) 1657, fol.15.
Opte requeste van Steven Bisschop versoeckende verset van sijn geledene schaede door het
vergraeven van het Vordebroeck bij het bij het extraordinaris verhogen en aensleijpen der
dijcken in Mastebroeck.
Was geapost: Schepenen ende Readt remitteren gunstelijck den suppliant de tijt van van drie
achter een volgende iaeren te weten de annis 1656, 1657 iaerlix van sijn pacht twintig caroli
gulden.

47.
Den 7 Novemb(er) 1657, fol.15vo.
Opte remonstrantie gedaen bij Michiel Janssen en Henrick Jasperssen als mombers van de
onmondige kinderen van zaeliger Jacob Henrixen Twichien, te kennen gevende dat sij in haer
qualiteijt alsmede de mondige kinderen van Jacob Twichien voornoemt geinstitueerde
fiduciaire erffgenamen van zaeliger Juttien Henrix, met de fidicommissaire erffgenamen van
dieselve Juttien Henrix waeren geaccordeert, dat sij vijtkerende een somma van
achtijnhondert caroli gulden, waer onder begrepen de gegevene legaten, bedragende
achthondert en sestig caroli gulden, dese van haer recht daer mede volcomelijck souden
desisteren en de erffenisse aen de fiduciaire erffgenamen volcomentlijck, sonder beswaer van
het fideicommis souden overlaten: daer toe sij versochten approbatie van de onmondige van
Schepenen ende Raedt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt dit nevents staende contract hebbende gevisiteert en
mede kennisse genomen van den staet der goederen fideicommis subiect hebben het selve
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pro ut jacet geapprobeert, gelijck het geapprobeert wordt cracht deses voor so veel het raeckt
de onmondige.

48.
Den 15 Novembris Anno 1657, fol.16.
Opte requeste van Berent van den Ham en Dirck Petersen als mombaren van wijlen Leenaert
Jansen onmondige kinderen bij Trientgen Jurriaens zaeliger in echte verweckt,
remonstrerende hoe dat sij consent hebben van van haer Achtbaere vercregen de roerelicke
goederen vercooft ende te gelde gemaeckt hebben; vrinden nu wieders geraden oock nodich
tot reddinge van den boedel t’onroerlicke, te weeten het huijs in de Brede steege alhijr
gelegen te vercoopen, versoeckende daertoe haer Achtbare consent.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Berent van den Ham en Dirck Petersen
respectiue momberen van wijlen Leenaert Jansen onmundige kinderen bij Trientgen Jurriaens
zaeliger in echtschap geprocreert om tot reddinge van de voorschreven zaeliger eheluijden
haren boedel, ten ouerstaen van den heeren hoeftluijden van t’ Cellebroeders Espel ten
meesten prijse te moegen alieneren ende vercoopen, het huijs ende arue binnen dese Stadt in
de Brede steege gelegen.

49.
Den 17 Novemb(er) 1657, fol.16vo.
Opte overgelechte acte van accoordt op gerechte tusschen Jan Petersen Tamis ende Gerrijt
Dirxen volgents welcke geene aen dese hadde overgedaen de bou en Bagijne camp, voor een
somma van hondert caroli gulden iaerlix welcke versocht wierden dat op Gerrijt Dirxens
naem mochten worden gestelt.
Was geapost: Wanneer Gerrijt Dirxen dese hondert gulden aen de Camener de
Ecclesiastique goederen betaelt, soo sullen dieselve tot minderinge van Jan Peter Taems pacht
in de registers worden aengeteeckent.

50.
[Idem 17 November 1657], fol.17.
Op het versoeck gedaen bij Trijntien Herms, versoeckende alsoo haeren eheman was comen
te overlijden, en haer boedel seer beswaert wierde gevonden dat de goederen vercoft en over
den boedel Curatores geauthoriseert mochten worden, daertoe voorstellende de E. Louwe
Jans, en Roeloff Janssen Backer.
Was geapost: Dit versoeck wordt geconsenteert, en de personen daertoe voorgestelt tot
Curatoren geauthoriseert. Sie actu in senatu den 10de november 1657.
51.
Den 21ste Novemb(er) Anno 1657, fol.17vo.
Opte requeste van Hermen Wolffraedt Sweertveeger versoeckende, dewijle suppliant weinich
met sijn handtwerck te doene en durch het affsteruen van eenige van sijne kinderen an de
droeuige sieckte van de pest groote ongelegentheit is ouergecomen met een penninckien tot
huijre begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met twintich goltgulden eens soe
suppliant vuit deser Stadts Camer van de Cameners de E. Eeckholt en Worst sal hebben te
ontfangen.
52.
Den 24ste Novemb(er) Anno 1657, fol.17vo.
Opte requeste van Claes Caspersen en Peter Albertsen deser Stadts boden, versoeckende
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dewijle de jaren geexpereert sijn ende de Roedendragers met mantelen versien is dat
supplianten elck met een rock moechten versien worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten een Reijse rock, soe
supplianten vuit deser Stadts Camer van de heeren Eeckholt en Worst sullen hebben te
ontfangen.
53.
Den 24ste Novemb(er) Anno 1657, fol.18.
Opte requeste van de kinderen van wijlen Wolter Willemsen, daeronder Hillichien Wolters
met haer mombaren Jan ten Tooren en Dirck Gerritsen Poortenaer, remonstrerende dat sij
beswaert sijn den boedel van haer zaeliger vader simpliciter rente tasten, versoeckende dat sij
de naerlatenschap moechten aenveerden sub beneficio inuentarij de goederen ten ouerstaen
van de grootste creditoren met namen Burgermeester Reijner Hoolboem, Jan Jansen Panhuijs
ende Jan Carsten van t’ Engbert door den vendumeester te vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Burgermeester Reijner Hoolboem, Jan
Carsten van t’ Engbert ende Jan Jansen Panhuijs om den boedel hijrinne verhaelt sub
beneficio inuentarij te moegen aenveerden ende tot reddinge van de selue boedel de
onroerelijcke goederen ten ouerstaen van de respectiue heeren Hoeftluijden ende de roerlijcke
goederen door den vendumeester ten meesten prijse te doen vercoopen ende de penningen
daervan comende te procederen in den Gerichte te deponeren.

54.
Den 28 Nouemb(er) 1657, fol.18vo.
Den Ed. Hoochachtbaere Raedt der Stadt Campen.
Vertoent uut reuerentie Willemtien Bisschop, dat sij in haer erffhuijs saecke, met de swaeger
Steuen Bisschop, soo verre gecoemen is, dat sij staen toe deijlen ende dat beuonden wordt,
Steuen Bisschop int’ erffhuijs schuldich toe weesen, omtrent negende halff hondert caroli
gulden ende vertoondersche daer tegens 930 caroli gulden, haercoemende ende vant’ geene
deselue, en hij van de zaeliger moeder genoeten ende ontfangen hebben: Dat oock
vertoondersche man niet als in sijn legitima geinstituirt dat hij alsoo weijnich compt te
trecken, om met de kijnderen voor te coemen ende haer vuijt haer schulden te helpen,
sonderlinge wanneer de verhaelte achterstandt haer mede solde werden aengereeckent; doch
op dat suppliante die in schulden mit haer kijnderkens is veruallen, haer met deselue voortaen
moege connen redden, ende deselue beter voort helpen. Versoeckt sij V Ed. gelieuen te
verstaen dat doch bij de deijlinge van den boedel soo noch omtrent 3400 caroli gulden sal
bedraegen, buijten haer achterweesen oft’ inbrengen van dien, soo doch bij de moeder, en
ijeder mit warme handt is gegeuen, als de momber Steuen Biscop bewust moege werden
gedaen met haer swaeger, t’ sijne dergelijcke daer tegens profitere. Ende dat de mobilia uit
erffhuijs staende van gans geringe weerdie, bij haer ende haer swaeger halff ende halff
moegen gescheiden ende geprofitiert werden.
Des doende Joan Veen Dr.
In marge: Copia. Sij gestelt in handen der mombaeren van Hendrick Bisschops kijnderen om tegens hijer op toe dienen van
bericht. Sic actum in Senatu en 19 Nouember 1657, R. van Breda, Secret.

Bericht voor de momberen van zaeliger Hendrick Bisschops kijnderen.
Wel Ed. hoochachtbaere heeren Dirrick Sweertsen en Steuen Bisschop als mombaeren van
deselue kijnderen der requeste ter hande gestelt sijnde, bij de moeder der kijnderen int’
affwesen haeres mans V wel Ed. ouergegeven, dient daer op cortelick dat sij wel aenigher
maetten connen verstaen, dat de olders der kijnderen eets vuijt de 930 caroli gulden schult die
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behoorden voor haer te beholden: maer neijet wel het gansche achterwesen, en dat sij connen
lijden V wel Ed. Achtbaere de saecke om verscheijden redenen quaeme te middelen
naergelegentheijt, als oock disponerende ouer de mobilia en stellen vertoenderen sulckx als in
den saecke tusschen olders en kijnderen tot iudicatuire van V wel Ed. Achtbaere waer naer
vertoonderen haer sullen regulieren en richten. Des doende Hoolboom Dr.
In marge:
Copia. Schepenen ende Raedt accordieren supplianten om goede consideratien van de ouerige
naelaetenschap, een somme van dree hondert caroli gulden en neffens d’ helfft van versochte mobilia te moegen trecken.
Sonder argelist. Sic actum in senatu den 28 nouember 1657 H.v. Hoochstraeten, Secretarius.

55.
Den 28 Nouemb(er) 1658, fol.19vo.
Opte requeste van de Ed. Johan Sloot Burgemeester. Der Stadt Campen, Albart van der
Kuerbeecke neffens Jacobus Milius als verordende momberen van de kijnderen van zaeliger
van Burgermeester Roeloff van Ingen woe dat onder haer dicta qualitate beuonden werden
berustende te sijn, omtrent 580 caroli gulden penningen vuijt landerijen de Palen
toebehoorende gesproeten ende door zaeliger Roeloff van Ingen als daertoe last hebbende
gehadt, vercoft ende dat hij vertoont vergeefts tot noch toe gewacht hebben van de selue
ordre, waer off aen wijen deselue penningen ouer toe tellen, dat sij oock nae alle devoiren
van schrijuents, nijet en weeten te becoemen bescheijt waer ofte aen wien haer van de
deselue penningen te ontlasten, waervan nochtans alsoo sij haer gaerne solde willen bevrijen
ende ontleedigen, solde vertoonderen toe raede weesen, deselue penningen, alhijer in den
Gerichte ad opus ius habentis te deponeren ende versoecken vertoonderen V wel Ed.
Achtbaere als der onmundigen ouermomberen haer authorisatie en consent daertoe gelieuen
te gedraegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren ende consentieren supplianten om de
penningen van Palen landt geprocedeert, ende bij zaeliger Burgemeester Roeloff van Inghen
vercoft, alhijer in den Ed. Gerichte ad opus ius habentis te deponieren.

56.
Den 1 Decemb(er) 1657, fol.20.
Opte requeste van Anna van der Straten, versoeckende in haer soberen staet een subsidium.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens, t’ ontfangen vijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgermeester Crachtsen Stuirman.

57.
[Idem 1 December 1657], fol.20.
Opte requeste van zaeliger Evert Dirxen sijn weduwe welck door de blixem op het water was
dootgeslagen, versoeckende in haer tegenwoordige ongelegentheijt remissie van haer pacht
van seeckere mate bij Brunnepe.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen gunstelijck dat de suppliantinne de 2 laeste
pachtiaeren in plaets van 101 caroli gulden sal betaelen 60 caroli gulden.

58.
[Idem 1 december 1657], fol.20vo.
Opte requeste van Berent Jansen van den Ham en Dirck Peters als momberen van Leenart
Jansen en Trientien Jurriaens kinderen, remonstrerende dat de seluige en haer broeders ende
susters, te samen erffgenamen van Leenart Jansen en Trientien Jurriaens voor gedacht den 24
November eerstleden, hebben vercooft het ouderlicke huijs vermoegens bijgaende coopcedule
en hebben supplianten beuonden het seluiger te strecken tot kinder[en] best, versoeckende
daer van approbatie.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt als ouermomberen ende soe veel de voorschreven
onmundigen aengaet approberen den voorschreven coop, approberende de selue cracht deses.

59.
[Idem 1 December 1657], fol.21.
Op de requeste van de weledele Johan ende Reiner Gansneb genaemt Tengnegel mederades
vrunden als momberen van Zaeliger Luintenants Jurgen Gansneb genaemt Tengnegels
ionckste soenthien. Remonstrerende hoe dat desselfs broeder ende suster alhijr niet
woenachtich ende haer fortuijn op andere plaetsen soeckende, in veliberatie sijn haer huijs
alhijr bij langes die Mercksteege gelegen tegens aencooping eenige parceelen dieselue beter
gesistueert te vercoopen, en alsoe die gelegentheit van remonstrants pleechkindt
d’aencoopinge van het selue niet liedet noch wegens de aeccestiue reparatien dienstich is. Soo
versoecken die selue invall daer toe moechte werden geresolueert haer Achtbaere willen
geliuen te compenteren dat desselfs vijerde part mede vercooft moege werden.
Was geapost: Schepenen ende raedt authoriseren de weledele Johan ende Reiner Gansneb
gnt. Tengnegel als momberen ouer de zaeliger Luitenants Jurrien Gansneb gnt. Tengnegels
ionckste soontien om het vijerde part huijses ende arues hijrinne verhaelt, neffens de mede
eijgenaers te moegen alieneren en vercoopen.

60.
Den 4 Decembris Anno 1657, fol.21vo.
Op de requeste van Derck van der Ketten ende Henrick van Wieringen als de naeste vrinden
van de kinderen van zaeliger Peter Henricksen van Wiringen ende Neeltien Geertsen
gewesene echteluijden woe dat sij de Ed. voorens bij requeste hebben gepresenteert daer bij
versoecht, dat V Ed. ouer de selue kinderen geliefden momberen te authoriseren ende alsoe
daer op niet is worden gedecreteert, versoeckende dat de heeren Henrick Crachtsen Stuirman
Dr. ende Daniel van Santen Burgemeesteren tot momberen ouer de voorschreven kinderen
moechten geauthoriseert werden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren op versoeck van suppliant tot momberen
ouer zaeliger Peter Henricksen van Wijringen en Neeltien Geertsen, int leuen eheluijden twee
naegelatene kinderen de heeren Henrick Crachtsen Stuirman Dr. ende Daniel van Santen.

61.
Den 10 Decemb(er) 1657, fol.22.
Opte requeste van de heer Burgemeester Hoolboom versoeckende verlenginge van eenige
pachtiaeren over een maetien achter Brunnepe gelegen soo bij sijn Ed. de laeste verpachtinge
is gemijnt, om het selve te verbeteren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den remonstrant den tijt van noch twee
pachtiaeren boven het lopende, sulx dat de pacht sal comen te expireren in den jaere 1676
mits sijn Ed. het selve landt met mes[t] sal hebben te beneficieeren.

62.
[Idem 10 December 1657, fol.22.
Opte requeste van de kinderen van Claes Albertsen Soeteman om des selffs boedel onder
beneficie van inventaris aen te tasten.
Was geapost: Dit versoeck wordt de requestranten toegestaen, mits dat de penningen van de
goederen te procederen ad opus jus habentis sullen worden gedeponeert.
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63.
Den 12de Decemb(er) 1657, dol.22vo.
Opte requeste van Willem Arentsen ende Jacob Janssen momberen van onmondige kinderen
van Geert Martens en Henrickien …….. sijn huijsvrou, pro quota mede erffgenaemen van
wijlen Jacobus Mattemeester, en eenige Erffgenaem van haer zaeliger suster Femmigien
Gerrijts, versoeckende authorisatie, om nevents de andere erffgenaemen mede te mogen
vercopen het huijs alhier op de Broederwech gelegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de supplianten om nevents de andere
mede erffgenaemen dit huijs voor de onmondige haer portie, oock te mogen vercopen, mits
dat de penningen daerheen procederende weder tot voordeel van de onmondige worden
belegt.

64.
Dito (12 December 1657), fol.22vo.
Opt’ requeste van de Gildenmeesters ende Oldeluijden vant’ tappers gilde, versoeckende dat
de geene die gelaechsche wijse, mit aerden coppen, kannen oft diergelijcke instrumenten aen
de brouweren huijsen sitten ende drincken, persoonlick moegen geschattet worden, op den
poene van 14 stuijver dat tot proffijte van den armen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, accordieren supplianten haer versoeck en datse de
geene soo sij gelaechsche wijse, uut aerden coppen, kannen ofte andere daertoe gepractiseerde
instrumenten, inde brouweren huijsen beuinde te sitten drincken persoonlich te claeren op een
amende van vijer heeren ponden ende dat ten proffite van deser Stadt Campens armen.

65.
[Idem 12 December 1657], fol.23.
Opde requeste van Marrigien Gerloffs weduwe van zaeliger Cornelis Goesensens
versoeckende dat in haeren hoogen olderdoom, mit een liberaele stuijuerts, mochte worden
vertroostet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunnstige suppliantinne mit thijen goltgulden eens
om vuijt de geestlicke caemer van de Ed. Brmr. Henrick Crachtsen Stuirman te ontfangen.

66.
[Idem 12 December 1657], fol.23.
Opte requeste van Euert Willemsen vande Weerden versoeckende het gebruijck en gerief van
het hoffien int’ Cellebroeders bolwerck van sijn zaeliger vaeder Reint Woltersen Nijhoff.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit het gebruijck ende gerieff
van het hoffien int’ Cellebroeders bolwerck, soo sijn zaeliger vaeder Reint Woltersen Nijhoff
sijn leuent lanck gehadt heeft.
67.
Den 13de Decembris Anno 1657. fol.23vo.
Opte remonstrantie gedaen bij Claes Claessen, hoe dat Toenis Peterssen volgents de macht
hem bij sijn testament voorgeholden, bij codicillaire acte hem hadde gelegateert, drie hondert
caroli gulden, waer mede de andere erffgenaemen wel contentement souden nemen om die
aen hem t’ ontrigten, edoch dat dieselve daer in difficulteeren, sonder goetvinden van
Schepenen en Raedt sulx vijtte keren, om redenen dat de codicillaire acte was bevonden
sonder dach en datum, en dat daer bij de Armen deser Stadt als casu quo gesubstitueert
souden sijn geinteresseert, waer over hij suppliant van haer Ed. hooch achtbaere hier op
versocht decreet en gunstige resolutie.
Was geapost: naer dat het eerst in handen van de Armen bedienaeren was gestelt geweest.
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Op het mondeling gedaen berigt, soo van de Armen bedienaeren, als de andere parthijen hier
bij geinteresseert te kennen gevende, dat sij hier over om redenen met den suppliant Claes
Claessen waeren geaccordeert, op conditie dat dieselve in plaets van drie hondert caroli
gulden, hem bij den tenuer der testaments cedule gelegateert soude hebbe te genieten hondert
vijfftich caroli gulden, hebben Schepenen ende Raedt sodaen accoort, sonder daer door
praejudicie gegeven te willen hebben voor het naecomende, geapprobeert, gelijck het
geapprobeert wordt cracht deses.

68.
Den 16 Decembris 1657, fol.24.
Opte requeste van Herman Lubbertssen eheman geweest van Vroutien Meinderts
tegenwoordig overleden, welckers boedel bij haer Vrouties eerste en 2de man beswaert sijnde
geworden met veele schulden, soo dat de kinderen haer vaeders goet, haer bewesen
eijsschende, de moederlijcke erffenisse defereren, sij derhalven sich genootsaeckt vindt te
moeten versoecken het beneficium cessionis benorum, en dat over denselven boedel als
insolvent mogen worden geauthoriseert curatores, tot voordeel der creditoren.
Was geapost: De heer Burgermeester Henrick Crachsen Stuirman J.U.L.als geestelijck
caemener en Joris Craenhals worden geauthoriseert tot curatoren over desen boedel, om de
goederen tot proffijt van de creditoren te mogen vercopen, en de penningen daervan
procederende te deponeren in het gerigte, ten einde daer op met bislach naer Stadtrechte sal
connen worden geprocedeert.

69.
Den 18 Decembris 1657, fol.24vo.
Opte requeste van Dom. Otto Gisius praedicant op Camperveen en Jan Heijments momberen
over zaeliger Claes Dirxens kinderen, versoeckende geauthoriseert te mogen worden, om
nevents de susters en broeders van haere pleechkinderen te mogen vercopen seecker huijs,
alhier op de Vloetdijck gelegen, en soo sij t’ saemen int’ gemeen sijn hebbende.
Was geapost: Dit versoeck en authorisatie wordt de mombaeren toegestaen, mits dat de
penningen daer heen procederende, weder tot proffijt van de onmondige worden belecht.

70.
[Idem 18 December 1657], fol.24vo.
Opte requeste van Gerrijt Willemsen Steenbicker om des boedel van Albert Lijffertsens
weduwe onder beneficie van inventaris te mogen aentasten.
Was geapost: Wordt gunstelijck toegestaen, dat desen boedel onder beneficie van inventaris
sal worden aengetast, mits dat de penningen daer heen procederende worden gedeponeert in
het Gerigte.
71.
Den 2de Januarij Anno 1658, fol.25.
Op de requeste van Nicolaes Vogelpoot ende Henrick Henricksen van Schoppingen gewesene
momber van gemelte Nicolaes Vogelpoots onmundige kinderen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen dat de vijer halue laeckens, soe in den
desolaten boedel van zaeliger Leenardt Bongaert noch bevonden worden ten ouerstaen van de
respectiue curatoren ten meesten prijse sullen vercooft worden, ende de penningen, soe daer
van werden coemen te procederen sullen in den Gerichte gedeponeert worden, ende aldair tot
vuitdraecht van de saecke te verbliuen.
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72.
Den 21ste Januarij Anno 1658, fol.25.
Op de requeste van Volcker Albertsen ende Gerrit Evers, als momberen der onmundige
kinderen van wijlen Jacob Albertsen, dat sij den boedel van gedachten Jan Albertsen
naergelaten bevinden insolvent en versoecken dat curatoren over den desolaten boedel moege
gestelt worden, werdende daertoe genomineert den Ed. Reiner Gansneb genaemt Tengnegel
en Berent Hermsen Subbinck.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren den Ed. Reiner Gansneb gnt. Tengnegel
ende Berent Hermsen Subbinck tot curatoren ouer den boedel hijrinne verhaelt.

73.
Den 24 Jan(uarij) 1658, fol.25vo.
Opte requeste van Court Woltersen timmerman, versoeckende in plaets van zaeliger Hermen
Henrixen tot Geestelijcke te worden aengenomen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant vijt een speciaele gratie met
het ampt van meister timmerman der geestelijcken goederen deser Stadt en sulx bij provisie,
tot revocatie van haer Ed, hoochagtbaere.

74.
Den 27 Jan(uarij) 1658, fol.26.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Thijs Janssen, versoeckende begunstigt te mogen
worden met de woninge die weduwe van zaeliger Aelt Voerman nu mede overleden,
toegestaen.
Was geapost: Suppliantinne wordt met de woninge hier in versocht begunsticht, tot
revocatie.
75.
Den 4de Febr(uarij) 1658, fol.26.
Opte remonstrantie van Bijgien Henricks en daer op gegeven berigt van de Curatoren van den
boedel van Claessien Frericks, Albert Lijfferts weduwe, is verstaen, dat ten insigte van de
gedaene diensten van remonstrante dieselve sullen werden gevolgt alsodaene rock en andere
picquedilien, als Claessien Frerix haer in haer dootbedde, daer over heeft toegesecht.

76.
Den 9 Febr(uatij) 1658, fol.26.
Alsoe Marcus Beijerman tot voirtsettinge van sijen studia van hijrnae een Accademium comt
te vertrecken; Als ist dat Schepenen ende Raedt tot een viaticum hem hebben begunstiget
vuitte Ecclesiastique Camer vande camener de Ed. Crachtsen met vijff en twintich caroli
gulden.
77.
Den 17de Februarij 1658, fol.26vo.
Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van de gedeputeerde van Seuenaer tot
opbouwinge van een kercke aldair vereert vijfftich caroli gulden soe vuitte Ecclesiastique
Camer van de camener de Ed. Crachtsen sullen betaelt worden.

78.
Den 4 Martij 1658, fol.26vo.
Opte requeste van Cornelis Dircksen Stadts maeckelaer van het cooren, remonstrerende dat
sijne praedecesseuren van den vreemden man van ijder last cooren hebben genoten gehadt
drie stuijver, waervan den suppliant de acten noeijt en hadde connen machtig worden, met
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versoeck, dat ouer sulx bij Schepenen ende Raedt per apostille sodaene ordre mochte worden
afgegeven om hem den Coopman te mogen strecken voor instructie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat de suppliant als geauthoriseerde
Maeckelaer van het Cooren van ijder last Cooren, soo van den man alhier compt te worden
vercoft, sal hebben te genieten drie stuijvers van halve lasten vierendelen naer proportie.
79.
Den 4de Martij Anno 1658, fol.27.
Opte requeste van Trientien Jacobsen naegelatene weduwe van zaeliger Geert Jansen Sanger,
remonstrerende hoe dat haren voorschreven eheman is comen te ouerlijden, naelatende vijff
voirkinderen sonder dat suppliantinne bij haren zaeliger eheman voorschreven eenige
kinderen heeft verworuen ende daertoe, een boedel en veele reddens van nooden die
suppliantinne verhoopt wel te sullen vuitvallen, versoeckende ouer sulckx tot scheidinge met
hare zaeliger mans voirkinderen effeninge, utvoeringe ende reddinge van den voorschreven
boedel met twee curatoren te moegen versien worden daer toe nominerende Evert Hermsen
Bel en Jan Stockman soe des erfffhuijs saecken best bekent ende respectiue welmede ratione
tutelae een grootste crediteur.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren ende authoriseren cracht deses Evert
Hermsen Bell ende Jan Stockman tot curatoren ouer suppliant, om suppliant tot effeninge,
vuitvoringe ende oock scheidinge met hare zaeliger ehemans voirkinderen te assisteren, de
goede handt te bieden ende de voorscheven boedel sien te redden.

80.
Den 9 Martij Anno 1658, fol.27vo.
Opte requeste van Jacob Janssen ende Willem Arentsen, als momberen van wijlen Geert
Martens onmundighe kijnderen, mede erffgenaemen van zaeliger Jacobbien Jacobs, toe
kennen gevende, hoe dat de samptliche erffgenaemen met Hendrick Janssen van Steenbergen
die de supplianten in gedachte qualiteijt voor den Ed. Gerichte alhijer heeft aengesproocken
geaccordeert sijn, voor alle praetensien sal ontfangen d’ somme van 40 caroli gulden,
versoeckende ten respectie van haere pupillen consent ende approbatie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consentieren supplianten, om consideratien ende ten
respecte van de onmundighen aen Hendrick Janssen toe ontrichten, d’ somme van twintich
caroli gulden.

81.
Dito (9 Martij 1658), fol.28.
Opte requeste van Jan Kijersen ende Berendt Hendricksen Sas, momberen van Hendrick
Hendricks minderiaerige soen van Hendrick Alerts, als dat hij oudt sijnde ongeveer vijffthijen
iaer, seer aenhoudt, om sijn hasemondt te laeten snijden, van den operateur die tegewoordich
hijer is, int’ groene cruijce, de welcke hem beloofft te sullen snijden ende genesen in de tijdt
van ses daeghen, voor ses pont flaems. Versoeckende daer ouer consent, van haer Achtbaere.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consentieren suppliant om hijer ouer mit den operateur
in accoordt toe treden ende ten nausten mit den operateur, ten respecte van haer pupill te
accordeeren.
82.
Den 13de martij Anno 1658, fol.28.
Hebben Schepenen ende Raedt naevolgende persoonen, in plaetse dat sij de proeue in eene
van de Gasthuisen hebben versoecht ijder vuitte de Ecclesiastique Camer van den E.E.
camener Crachtsen begunstiget eens, als volget.
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Tobias Feijken met
10 goltgulden.
Henrick Gijseler met
10 goltgulden.
Dirck Gerritsen turffdrager en sijn huijsvrou toe samen
10 goltgulden.
Hermen Coensen metselaers weduwe Geesien Coens
10 goltgulden.
Trine Budden dochter Evertien mette ecclesiastique woeninge in de Hoffstrate gelegen
begunstigen al soe haer moeder Trine Bijdde mette proeue in St. Geertruiden Gasthuijs
versien is.

83.
Den 18 Martij 1658, fol.28vo.
Opte requeste van Stoffer Hanssen lompecremer versoeckende een subsidie om sijn soontien
te laten snijden van de steen.
Was geapost: Tot het voltrecken van dese te doene cure wordt den suppliant vuit de
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Crachsen Stuirman begunstigt met 12 caroli
gulden.
84.
Den 21ste Martij 1658, fol.28vo.
Opte requeste van Willem Franckesen cumfratre remonstrerende, hoe dat geduirende die nu
vervlotene huiriaeren, bij de Provincie van Gelderlant de verpondinge over de landen in
Veluwen is opgestelt, welcke over die bij hem gepachte 32 en 2 mael 8 greesen, iaerlix boven
de oude schattinge was comen te bedragen 19 caroli gulden, welcke bij hem de tijt van 4
iaeren waeren betaelt: dat oock de Somerdijck extraordinaris was verhoogt en aengesleipt,
waer van den eijgener eenderde gedeelte te draegen was opgelegt, mede dat hij eenig
sluijsegelt hadde verschoten; met versoeck, dat over desen allen hem vergoedinge gedaen,
ende verhoginge der verpondinge bij de Stadt vergoedet en gerestitueert mochte worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren de supplianten wegents de opgecomene
verpondinge, oncosten gedaen aende extraordinarisverhoginge der dijcken, en mede het
betaelen sluijsegelt, een somma van 40 caroli gulden te corten inde Caemer van de heer
Burgemeester Louwen.
85.
Den 23ste Martij 1658, fol.29.
Opte requeste van Abraham Sasbout soone van wijlen Doctor Sasbout operateur, brueck en
steensnijder van de Provinsie van Vrieslandt, versoecken, dat gelijck voor desen bij de
Provinsie aen andere was gegunt Schepenen ende Raedt hem als operatuer wilden
beneficieeren met een iaerlix tractament van vijff en twintich goltgulden, waer voor hij
gehouden soude sijn alle arme en onvermogende personen, van steen bruecken, en
hasemonden voor niet om Godes wille, te snijden, en tot dien einde 2 mael des iaers te moeten
hier comen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt in deliberatie hebbende gelecht des suppliants
versoeck, en de conditien daer bij gepraesenteert, hebben op dieselve hem als ordinaris
operatuer deser Stadt geaccordeert, tot een tractament vijff en twintich goltgulden iaerlix,
waer van het eerste iaer op Paesschen in den iaere 1659 sal sijn verschenen en vijt der Stadts
Caemer worden betaelt.
86.
Den 25ste Martij Anno 1658, fol.30.
Hebben Schepenen ende Raedt om goede consideratien Jan Gerritsen Veene vuitte
Ecclesiastique Camer van den Ed. Crachtsen begunstiget met vijff en twintich goltgulden eens
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soe in twee termijnen als tegenwoirdich de gerechte helfte ende de wederhelfte op Jacobi
toecomende sullen betaelt worden.
87.
Den 27ste Martij Anno 1658, fol.30.
Opte requeste van Willem Claesen deser Stadts kock ende Hartger Jansen als keurmeesteren
daer toe weesende gestelt, om de beesten, calueren ende verckens te visiteren off dieselue
bequaem ende weerdich sijn om geslachet te worden, ende dat de slachteren ende andere
slijteren, soe verckens slachten, haer verweigeren vant’ visiteren der verckens ietwess te
geuen; Versoeckende, dat haer Achtbaere geliuen te verstaen ende te ordineren, dat sij
keurmeesteren voorschreven gelijck van een calff van ijder vercken, een dubbele stuiuer
sullen hebben te geniten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen de keurmeesteren hijrinne verhaelt, om van
ijder vercken, dat geslachtet ende bij eene van haer gevisiteert wordt te ontfangen twee
stuiuers, gelijck van ijder calff betaelt wordt.
88.
Den 31ste Martij 1658, fol.30vo.
Opte requeste van Gerrijt Henrixen ten Velde, getrout aen de dochter van Jenneken van
Breda, versoeckende, alsoo met sijn huijsvrouwe door ongelegentheden haer moeder ende
oock sieckten haer overgecomen in een beswaerden staet waeren geraeckt, met de woninge en
de opsicht van de Regiments, voor desen aen haer en haer susters bij de magt gegeven te
mogen worden begunstigt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met de woninge en mede de
opsigt over de Regimentscamer op de proffijten daer toe staende.

89.
Idem [31 Martij 1658], fol.31.
Opte requeste van Jan Geerloffsen timmerman versoeckende in sijn soberen staet, mede met
de de woninge van de Regiments Camer gebeneficieert te worden.
Was geapost: Op dit versoeck can voor het tegenwoordige niet worden gedisponeert, maer
sal den suppliant in de eerst voorcomende gelegentheijt voor gerecommandeert worden
gehouden.

90.
Idem [31 Martij 1658], fol.31.
Opte requeste van Joncker Gerrijt de Wolffs van Potegom versoeckende in sijne groote
ongelegentheijt een extraordinaris subsidie.
Was geapost: Suppliant wordt in sijn soberen staet begunstigt, met 25 goltgulden
extraordinaris eens, uitte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemester Henrick Crachsen
Stuirman J.V.Lt. in 2 termijnen t’ ontfangen.

91.
Den 25 Aprilis Anno 1658, fol.31.
Op de requeste van Jannichien Setemans versoeckende tot momberen ouer haer neeff Jan
Gerritsen ende Roloff Jansen ende dat in regardt de wijle suppliante vuitte boedel van haer
zaeliger broder van verdient loen eenige penningen competerende is, ende dat Jurrien Petersen
de goederen vercooft heeft, dat hij mede heeft vercooft de goederen van haer zaeliger moeder
als oock van haer zaeliger susters ende dat supppliante met hem Jurrien Petersen niet can te
rechte maecken.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Jan Reinersen ende Roloff Jansen tot
momberen ouer haer suppliante Jannichien Setemans, om de saecken hijrinne verhaelt haer te
helpen verrichten dewelcke mede gerichtet tegenwoirdich hebben geweest soedanige
momberschap hebben aengenomen.

92.
Den eersten Maij Anno 1658, fol.31vo.
Op de requeste van Lucas Kempe Glaesemaecker versoeckende dewijle Arent Joosten
Eijckman tegenswoirdich deser Stadts glaesemaecker is, ende van meeninge ende resolutie sij
geworden sijne voorschreven dienst ende bedieninge wegen sijn hoogen olderdoem ende
impotentie te verlaten ende geerne sage dat suppliant metten voorschreven dienst wederom
versijn worden, versoeckende immiddels haer Achtbaere fauore, daertoe gepromoueert te
worden.
Was geapost: Mr. Arent Joesten sijnen diens hijrinne verhaelt comende te verlaten soe wordt
den suppliant wederom met den seluen dienst begunstiget.
93.
Den 30ste April 1658, fol.32.
Hebben Schepenen ende Raedt tot een glas in de kercke van het Echterveen vereert dertig
caroli gulden soo betaelt sal worden vijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester
Crachsen Stuirman J.V.Lt.
94.
Den 8ste Meij 1658, fol.32.
Opte requeste van Joost Albertsen versoeckende mette plaets van broeckherder van
t’ Broeder, door t’affsterven van Jan Geertsen vacant geworden, te mogen worden begunstigt.
Was geapost: Suppliant wordt met het versogte broeckherderschap gebeneficieert.

95.
Idem [8 Meij 1658], fol.32vo.
Opte requeste overgegeven bij Rutger Willems als momber van Jan Gerrijtsen, soon, en
Hermen Egberts als getrout aen Hilligien Gerrijts, dochter van Mettien Claes, versoeckende
voor een gelijcke somma te mogen vercopen het recht van 250 goltgulden soo sij op het huijs
in de Geerstrate eerst aen Peter Magnus, en daer naer aen Abraham Jansen vercoft, tot hier toe
hebben gehadt t’ welcke hij Rutger Willems en Court Croon als momberen van Abraham
Gerrijtsen Duister versogten aen te copen: En voorts dat hij Rutger Willems het gedeelte van
de noch onmondige soon, sijnde 125 goltgulden, onder genoegsaeme verseeckeringe, mogte
werden geauthoriseert te doen op interesse.
Was geapost: De supplianten wordt respective haer versoeck toegestaen.
96.
Den 18de Maij Anno 1658, fol.33.
Opte requeste van Hermen Ottsen ende Johannes van Eemsen, als momberen van wijlen
Werner Berens onmondige kinderen, alsoe sije noodich achten, dat het huijs ende den imboel
van der kinders ouderen naegelaten metten eersten werde vercooft, ende dat om verscheidene
redenen bij de requeste geduceert, versoeckende vercoopinge authorisatie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Hermen Ottsen ende Johannes van Eems
als momberen van wijlen Werner Berens onmondige kinderen, om het huijs ende imboedel
van den olderen naegelaten, ten meesten prijse van de selue kinderen te moegen alieneren
ende vercoopen.
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97.
Idem [18 maij 1658], fol.33.
Opte requeste van Jan Tijmensen van den Veen ende Jan Wijndelsen van Tongeren in qualite
als momberen van de kinderen van zaeliger Berent Wijndelsen, remonstrerende, hoe dat haer
pleechkinderen, sij aengestoruen, seeckere erffenisse van de broeder Wijndel Berentsen,
daerouer seeckere behuisinge alhijr op de Oldestrate gelegen, ende alsoe remonstranten,
raedtsaem ende tot dienst der onmundigen nootsaeckelijcken solden achten dat sodanich huijs
ofte behuisinge wierde vercooft, waertoe alsoe haer Achtbaere decret wordt gerequireert,
versoecken ouer sulckx remonstranten, dat haer Achtbaere geliuen te consenteren dat sije den
voorschreven behuisinge moegen gedistraheert ende vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Burgemeester Jan Tijmensen van den
Veen en Jan Wijndelsen van Tongeren in qualite als momberen van de kinderen van zaeliger
Berent Wijndelsen om het huijs en arue hijrinne verhaelt ten meesten prijse te moegen
alieneren ende vercoopen, ende de penningen dier van comende te procederen tot profijt van
de kinderen, nae behoiren aen te leggen.
98.
Den 2de Junij 1658, fol.34.
Opte requeste van Dirck Berentsen Cocks erffgenamen versoeckende, dat haer mochten
werden gevogt de cooppenningen van het huijs van Henrick Crijntsen gerichtelijck sijnde
vercoft.
Was geapost: Wordt verstaen, dat dese cooppenningen in den Gerichte sullen werden
gedeponeert, om naer gelegentheijt van saecken, daer op hier naer verder te worden
gedisponeert.

99.
Idem [2 Junij 1658], fol.34.
Opt request van Rijck Janssen en Egbert Henrixen Greve mombaeren van zaeliger Toenis
Sweertsens kinderen, versoeckende authorisatie om te vercopen seeckere landerijen, met
huijs, hoff en boomgaerdt tot Werven gelegen hebbende van outs gehadt de gerechticheijt van
een Saelweere.
Was geapost: Supplianten worden tot dese te doene vercopinge geauthoriseert, mits dat de
penningen, daervan procederende, tot proffijt van de onmondigen worden belegt.
100. Den 5de Junij 1658, fol.34vo.
Opte requeste van zaeliger Geerloff Maurits weduwe in ouderdom en armoede vervallen.
Was geapost: Wordt begunstigt met 10 goltgulden t’ ontfangen vijtte Ecclesiastique Caemer
van de heeren Ram en Veene.

101. Idem [5 Junij 1658], fol.34vo.
Opte requeste van Geese Meppelaers olt 88 iaeren, versoeckende remissie van eene
goltgulden iaerlixe vijtganck soo de Geestelijckheijt vijt haer huijs is hebbende, en waer van
sij verscheijden iaeren is ten achteren.
Was geapost: Suppliantinne word om redenen geduirende haer leven de verschenen en noch
te verscheijnen iaerlixe vijtganck gratieuselijck geremitteert.

102. Idem [5 Junij 1658], fol.34vo.
Opte requeste van Willem Janssen Vos en Jan Henrixen, mijners vant’ Calcker bussien,
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Remonstrerende hoe dat door het doorbreecken van den dijck en het schueren van een colck,
haer gepachtede lant met derg was bedeckt, waer over sij supplianten versochten remissie, off
ontslagen te worden van de pacht.
Was geapost: Wegents geledene schaede wordt dese pacht geduirende de lopende
pachtiaeren van 138 gulden gestelt op hondert caroli gulden, waer van het eerste iaer op
Martini 1657 sal gehouden worden te sijn verschenen.
103. Den 9de Junij 1658, fol.35.
Opte requeste van Jurrien Bruidigom geweesene tromslager vant’ Buiten quartier,
versoeckende in sijn hoogen olderdoem en soberen staet met een pennickien geassisteert te
moegen worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant eens met thijn goltgulden vuitte
Ecclesiastique Camer van de camer Crachtsen te ontfangen.
104. Den 11de Junij 1658, fol.35.
Opte requeste van Reinder Gijsbertsen touwslager versoeckende op sijn handtwerck van
touwslaen te oeffenen de vacante lijnbane bij de Broeck Toorne opt’ Bouen bolwerck.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant dese hijrinne verhaelde plaetse tot
een lijnbaane, om sijn handtwerck van touwslaen aldair te moegen exerceren.

105. Idem [11 Junij 1658], fol.35vo.
Opte requeste van de weduwe van Lucas Jurriaensen wagemeester versoeckende totte haer
drogerie seeckere plaetse buiten de Cellebroeders poorte, streckende van de mulders hoffiens
langes de wech ter eenre ende de weeteringe ter ander zijde, tot ande plaetse daer men de
peerden te water rijdet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliante de plaetse hijrinne verhaelt tot de
haar drogerie, soe suppliante met een tuinken sal moegen affvreedigen; bliuende daer aende
eene zijde gelegen, een wech daer twee waegens malcanderen connen wijcken; bliuende oock
mede onuerhindert de plaetse daer men de peerden te water is rijdende.

106. Idem [11 Junij 1658], fol.36.
Opte requeste van Lubbert Jansen sleper versoeckende dewijle suppliant een woeninge heeft
gecooft gelegen achter t’ Nijewerck tusschen de Broerpoorte ende het Claterpoortien, welcke
hij verstaet dat van daer sal mo(e)ten, versoeckt dewijle hij suppliant tegens timmeren niet en
vermaeck, dat het ter plaetse voorschreven moege verbliuen staen, anders dat een woeninge
moege worden gemaeckt achter de huijsies aende Stadtsmuijre bij de Broerpoorte gelegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, ordonneren in desen, dat de woeninge hijr inne
verhaelt, aenstonts daervan daer sal geremouert ende wech gebrocken worden, ende wederom
sal moegen gebouwt worden achter de andere huijskens ende op de breete van de selue bij de
Broderpoorte nae de buitenzijde staende.
107. Den 19de Junij Anno 1658, fol.36vo.
Opte requeste van Roloff Roloffsen Ruijter, versoeckende, dewijle dat Daniel Koeckebacker
geweesene saetstorten is gestoruen met denseluen vacerenden dienst wederom begunstiget te
worden.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant mette voorschreven
vacerenden dienst vant’ saetstorten, om deselue wel ende naebehoiren waer te nemen.

108. Idem [19 Junij 1658], fol.36vo.
Opte requeste van Evert Hermsen, soone van Hermen Evertsen lijndraijer, versoeckende,
dewijle hij vansints is, het handtwerck van lijndraijen alhijr toe moegen geaccordeert worden
de plaetse tusschen de Broderpoorte ende de Calverhecken wech naest sijn vaeders bane.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant de plaetse hijrinne genomineert
tot een lijnbaene om aldair sijn handtwerck van lijndraijen te moegen exerceren.

109. Idem [19 Junij 1658], fol.37.
Opte requeste vande Ed. committeerde van samptlijcke inwoenders des Eijlants Enss
versoeckende in regardt van dat hare gepachte visscherienen van jaer tot jaer slimmer worden,
ende inde tijt van twee jaren deselue herwarts sonder vordeel bevischt hebben remissie van dit
loopende jaer pachte.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren supplianten van dit haer loopende jaerpachte
veertich caroli gulden ende dit om redenen in dese requeste gededuceert.

110. Idem [19 Junij 1658], fol.37.
Opte requeste van Hans Berentsen versoeckende in sijne hoogen olderdoem ende armoede,
een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant vuitte Ecclesiastique Camer
van de Camener Crachtsen met thijn goltgulden eens.

111. Idem [19 Junij 1658], fol.37.
Jan Carsten ende Albert Lambertsen als momberen ouer Goesen Petersen ende Roloffien
Worst naegelatene kinderen, sijn om goederen consideratien van seeckeren camp inde Slagen
van de pacht geremitteert twintich goltgulden.

112. Idem [19 Junij 1658], fol.37vo.
Jan Gerritsen Veene is vuitte Ecclesiastique Camer van de Ed. Crachtsen eens begunstiget
met twintich caroli gulden.
113. Den 24ste Junij 1658, fol.37vo.
Is bij Schepenen ende Raedt verstaen, dat de weduwe van wijlen Dng. Cool in leven
bedienaer des Goddelijck woorts alhier, uijt het overschot van wijlen de heer Burgemeester
Hoolboom sal hebben te genieten het 2de vieredeel iaers, naer haer mans overlijden vervallen,
tot 200 caroli gulden.

114. Den 2 Julij Anno 1658, fol.37vo.
Opte requeste van Gosseler Berentsen, herbergier achter het Raedthuijs inde twee Moriaens
Hoofden, versoeckende, dewijle hij enge behuijst is, dat hem tot het setten van sijn bijervloten

Pagina 29 van 184

ende eecktobbichiens ende voorts ter saecken voorschreven een clein plaetsken tegens sijn
huijs ouer binnen de stalketting te moegen geaccordeert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant op desselues presentatie, de
plaetse hijrinne verhaelt, om nae sijn versoeck bij hem te moegen gebruicken worden, ende
dat alles bij prouisie ende tot reuocatie van haer Achtbaere.
115. Den 3de Julij Anno 1658, fol.38.
Opte requeste van van de Creditores van Jan Gerritsen Arenstein ende zaeliger Truijde
Roloffsen in haer tijt echteluijden, remonstrerende hoe dat sij hebben verstaen, dat gedachten
Jan Gerritsen Arensteijn voor eenige dagen van hijr vertrocken sij voornemens sij van hijr te
bliuen, ende dan over den bodel van genoemde eheluijden geene curatores sijn gestelt,
versoeckende dat tot Curatores ouer denseluen boedel moegen gestelt worden Aelt Aeltsen,
Berent van der Linde ende Bartholt Roloffsen ende deselue te authoriseren, om den roerende
goederen door den vendumeester ende de onroerende ten overstaen van de heeren
Hoeftluijden vant’ Cellebroeders Espel te vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Aelt Aeltsen, Berent van der Linde ende
Bartolt Roloffsen tot Curatores ouer den boedel hijrinne verhaelt, gevende deselue oock mede
last, om de roerende goederen van den voorschreven boedel, door den vendumeester ende de
onroerende goederen ten ouerstaen van de heeren Hoeftluijden vant’ Cellebroeders Espel te
vercoopen.
116. Den 11de Julij Anno 1658, fol.38vo.
Opte requeste van Roloff Jansen ende Toenis Helmichsen respectiue momberen van Jan
Dircksen onmundige sooon van zaeliger Dirck Jansen ter Steege ende Geesien Lubbertsen,
remonstrerende hoe dat het voorschreven onmundige kindt ende sijn broeder ende suster
Lubbert Dirck ter Steege ende Arwert Francken echteluijden Greetien Dircks ter Steege ende
Albert Veen echteluijden, met Rolof Jansen int’ gemeen hebben een greese landts, omtrent de
Doorspijcker kerck gelegen, ende dat de eijgenaren te raede sijn het landt alhijr int’ openbaer
te vercoopen, versoeckende de voorschreven momberen supplianten consent om mede het
voorschreven landt te moegen vercoopen tot voldoeninge van haer voorschreven pleechkind.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren Roloff Jansen ende Toenis Helmichsen
respectiue momberen van Jan Dircksen onmundige soon van zaeliger Dirck Jansen ter Steege
ende Geesien Lubbertsen om neffens de mede eijgenaers van de greese landts hijrinne
verhaelt deselue opentlijcke aen de meest biedende te moegen vercoopen, ende de penningen,
daervan procederende, voor supplianten pleechkinders quota, tot voldoeninge van desselues
schulden te emploieren.
117. Den 24ste Julij Anno 1658, fol.39.
Op de requeste van de weduwe van zaeliger Henrick de Wolff.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de heeren Langen ende Ram Dr. om
suppliante te assisteren, ten eijnde deselue tot reddinge van hare saecken, hare goederen
moege beswaren ende eenige penningen daer moege opnemen.

118. Den 7 Augusti Anno 1658, fol.39.
Op de naeder requeste van Marta Boesman weduwe van zaeliger Henrick de Wolff.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt als ouermomberen, authoriseren de heeren Langen
ende Ram Dr. sampt ende besonder, om de weduwe van Henrick Wolffs te assisteren, dat de
selue tot reddinge van haren staet, ende vuitsettinge van hare kinderen, soe houwbaer sijn,
hare ende hare kinderen goederen, als te weeten twee morgen landes in Mastebroeck, ende
anderhalue morgen landes tot Berckman de kleijne grone mathe genaempt t’ samen in den
kerspel van Swolle gelegen, sal moegen beswaren met duijsent caroli gulden ende deselue
daer vuit jaerlijckx tegens vijff vant’ hondert te verschinen ende te verzegelenen, om neffens
de voorschreven weduwe Wolffs, de voorschreven penningen te lichten ende behoirlijcke
verwissinge voor den competenten Richter daer van te passeren.

119. Idem [7 Augusti 1658], fol.39vo.
Opte requeste van Hermen Claesen meijer van St. Nicolaes Bosch; versoeckende, dewijle in
dne verleeden jare twee colcken in sijn gepachte landt geschoert sijn ende veele daer van
versteecken ende aen den dijck gebraecht is; eenige remissie.
Was geapost: Schepenen ende Readt, remitteren den suppliant om redenen hijrinne verhaelt,
van sijn verloopene landt pacht in deser Stadts Camer de Anno 1657, de somma van dertich
caroli gulden.
120. Sabbathi den 14de Augusti anno 1658, fol.40.
Op de disputen tusschen de Laeckenmeesteren en duffelmaeckers voorgevallen over de
verkiesing der respective Gildemeesters, daer op parthijen, naer voorgaende overleveringe
van schriftelijcke deductien, noch verder mondelinge voor den Achtbaere Raedt sijnde
gehoort, is naer rijpe deliberatie verstaen, dat in gevolg van de gildebrieff de kuer derselver
Gildemeesters sal geschieden bij de seventhijn personen bestaende vijt ses Gildemeesters,
vijff terrameesters, en ses segelaers, welverstaende nochtans, dat achtervolgents het gebruick,
de oudste Gildemeesters vijt de Laeckenmeesters, daer in sal hebben te geven twee stemmen,
op dat alsoo de stemmen tusschen de Laeckenmeesters en duffelmeesters mogen sijn
geesqualeert.
121. Den 17de Augusti Anno 1658, fol.40.
Opt’ verseuck van Marrichien Pilgrums weduwe van zaeliger Cornelis Luchtemaecker
versoeckende in regardt van hare onuermoegentheit, remissie van 1 gulden 6 stuivers des jaers
soe deser Stadts Ecclesiastique Camers vuit haer huijs ende arue in de Broeder strate is
competeren, waervan de renthen zedert den jare 1648 totten 1658 beijde incluis verschenen
sijn.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliante om goede consideratien de
verloopene jaren renthe hijrinne verhaelt.

122. Idem [17 Augusti 1658], fol.40vo.
Opt’ versoeck van Geertien Petersen weduwe van zaeliger Henrick Metselaer sijn haer
geaccordeert; om aen seeckere ouergelechte reeckeninge tegens Jan Henricksen rentmeester,
te moegen corten vijer jaren renthe der jaers 2 – 2 – 0 te weeten van de jaren 1651 – 52 – 53
en 54 soo deser Stadts Ecclesiastique Camer vuit haer huijs op den [blanco] gelegen, is
competerende. Voirts hebben haer Achtbaeren tot profijt van de naekinderen van zaeliger
Rutger Aertsen Pos deselue geremitteert van de verkoopene landt pachten van hare olderen,
de Annis 1654, 55, 56 ende 57 van ijder jaer hondert carels gulden.
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123. Den 17 Augusti 1658, fol.41.
Op de requeste van de Anna van der Straeten, remonstrerende ende toe kennen gevende, als in
tot eenen hoogen olderdoom gecoemen weesende ende veele swaricheden, siecken ende
gebreecken onderworpen weesende mit een penninckens begunstighet te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliantinne, mit twaelff goltgulden eens
om vuijt deser Stadt Campens geestlicke Caemer van de heer Henrick Crachtsen Stuirman te
moegen ontfangen.

124. Den 19 Augusti 1658, fol.41.
Op de requeste van de voechden ouer de onmundighe kijnderen van zaeliger Jan van
Hardenberch, versoeckende alsoo sij raedtsaem geuonden hebben, dat ten meesten dienste
ende proffijte, der kijnderen, haer portie, die sije hebben toe genieten, vuijt de naelaetenschap
van haer zaeliger grootvaeder ende grootmoeder van Hardenberche mit obligatien ofte
gereeden gelde aen haer voldaen worden.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen, verstaen dat de
kijnderen van zaeliger Jan van Hardenberch haere hareditarie portien, van haer grootvaeder
ende grootmoeder Hardenberche mit obligatie ofte gereede penningen, moegen worden
voldaen.
125. Den 2de 7ber. (September), anno 1658, fol.41vo.
Opte requeste van Werner Hermsen ende Johannes Hermsen, versoeckende alsoo haer moeder
de tijdt van sesthijen iaeren is doot geweest ende haer zaeliger moeders clederen tot proffijt
van haere kijnderen sijn vercoft, ende de penningen daer van procederende sijn belecht,
versoeckende dat de momberen mochten worden gelast, haer d’ opcompsten daer van te
laeten toecomen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonnieren de heer Burgemeester Jan Thijmensen
Veene ende Hendrick Louwe aen haere pleechkijnderen Werner Hermsen ende Johannes
Hermsen, aen en ijder toe ontrichtenen vuijt d’ opcompsten van haer zaeliger moeders goet,
d’ somme van twintich caroli gulden.
126. Den 4de Sep(tember) Anno 1658, fol.42.
Opte requeste van de momberen van zaeliger Gerrit Jacobsen Koijers kinderen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat supplianten voor hare pleechkinderen te
weeten voor Jan ende Henrick Gerritsen de beweesene twee hondert caroli gulden cum
interesse zedert hare mundige jaren vuit Claes Gerritsen goederen sullen gevolcht worden,
gelijck dan oock aen Gerrit en Henrick Gerritsen, ijder voor haer resterende peert vijfftich
dalers, bijden voor Claes Gerritsen sullen betaelt worden.

127. Idem [4 September 1658], fol.42.
Opte requeste van Jurrien Lucsen Ridder, versoeckende dat hij de plaetse van den veruallenen
stalle tegens sijn huijs achter de Nijemuijre gelegen, van niews met een timmeringe moege
verbeteren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant om naede roijnge van de andere
huijsen aldair staende, een niew getimmer ter plaetsen hijrinne verhaelt wederom te moegen
doen maecken, soe tot an de toegemetselde doere van de poorte sal moegen gemetselt worden,
soe dat bij het wederom maecken van een doere dermaten sal gemaeckt worden dat de doere,
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sonder hindernisse sal connen open ende toegedaen worden. Wordt oock mede hem suppliant
geaccordeert, om tot de hoichte van de Stadts muijre het nijgebouwet getimmer te moegen
timmeren; mets de druppe de muijre mist leijdende ende sal hijr van tot een thijns an de Stadt
hebben te betaelen eenen goltgulden des jaers, waer van het eerste jaer thins sal verschenen
wesen Anno 1660 op Paesschen.
128. Den 14de Sep(tember) Anno 1658, fol.42vo.
Opte requeste van Windelt Henricksen versoeckende mette leedige woeninge van de
Coorenmarckspoorte begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mette versoechte woeninge van
de Coorenmarcks poorte ende dat tot reuocatie van haer Achtbaere.
129. Den 18de Sep(tember) Anno 1658, fol.42vo.
Alsoe Windelt Henricksen een Achtbaere Magistraet voor de woeninge van de Coorenmarckt
heeft doen bedancken, als is het dat haer Achtbaere opt’ versoeck van Frerick Jansen mette
woeninge den seluen daer mede wederom begunstiget hebben.

130. Den 19 7br. (September) 1658, fol.43.
Opt’ voorstell van de E. Bmr. Louwe Jansen als kerckmeester tegenwoordich in tempore van
de Bouenkercke, remonstreerende, hoe dat de dootgraeuer van de Bouenkercke volgents sijne
aentheijckeninge vant’ verhoogen van de groeuen, inde tijdt van den zaeliger kerckmeester
Arendt Joosten Dijckman ende sijn E. gedaen sijn betaelinge nijet can becoemen.
Versoeckende dat eenen Achtbaeren Raedt, daerin gelieuen toe ordonnieren hoe veele dat hij
vant’ verhoogen van ijder groeue sal hebben toe genieten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, ordonnieren, dat de dootgraeuer van den Bouenkercke
vant’ verhoogen van den volgents sijne dubbelde groeue sal hebben toe genieten sesthijen
stuijuerts ende van den enckelde groeue acht stuijuerts, ende sal geen groeuen meer sonder
kennisse vande eijgenaeren ende principaelen hebben toe roeren ofte verhoogen.
131. Den 28ste Sept(ember) Anno 1658, fol.43.
Op de requeste van de Gildemeesteren ende Ouderluiden van het Timmerluiden ende
Kistenmaeckers Gilde.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen alnoch, dat in conformite van de apostille den
5de September Anno 1654 het kistemaeckers, Timmerluijden Gilde affgegeuen dat ijder
Gildebroder alle virendeel taeks tot onderholt vande arme, sieckelijcke Gildebroders, in de
Busse betaelen sal dree stuiuers ende dat bij de boete op dato voorschreven bij haer Achtbaere
daer op wesende gestelt, voirts ordonneren haer Achtbaere bij desen, dat de niuwe
aengecomene Gildebroders ende soe noch werden aengenomen, sonder eenige
verweijgeringe, een rijckxdaler tot profijt vant’ voorschreven Gilde sullen hebben te betaelen
ende dat als bij parate executie van pandthalinge.
132. Den 28ste Sept(ember) 1658, fol.43vo.
Opte requeste van Derck Rolofsen cum soeijs, als pachters van de visscherie ouer de Issel,
remonstrerende hoe dat sij supplianten durch den swaren isganck merckelijcken in hare
visscherie sijn vernaedeelt ende int’ bergen van verscheidene palen van de brugge groeten
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arbeit hebben aengewendet, versoeckende derhaluen remisie van hare pacht.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren supplianten om redenen hijrinne verhaelt,
van hare gepachte visscherie vijffentwintich caroli gulden.

133. Idem [28 September 1658], fol.44.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Peter Cronenburch, versoeckende dewijle haer
zaeliger eheman den dienst als pestmeester deser Stadt in de beswaerlijckste tijt seer
getrouwelijcken heeft waergenomen ende daer van wegen de cortheit des tijts weinich
compensatie hebben genoten, continuatie in den voorschreven dienst soe suppliante aennemt
durch haren soone wel te sullen doen waernemen ende bedienen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen Mr. Engbert Bisschop met het vacerende
pestmeesterschap deser Stadt, aengaende het tractement van hondert caroli gulden des jaers
daertoe staende, verstaen haer Achtbaere dat hetselue voor de gerechte helfte bij hem
Mr. Engbert Bisschop ende de wederhelfte bij de weduwe van wijlen Peter Cronenburch sal
genoten worden.

134. Den 27 Octob(er) Anno 1658, fol.44.
Opte requeste van Hillichien Berentsen naegelatene weduwe van zaeliger Jan Cornelissen
Stubbe, verseucke in regardt van hare onvermoegentheit, remissie van vijer jaren verschenen
renthen, aen desen Stadts Ecclesiastique Camer wesende dree goltgulden des jaers.
Was geapost: Soe wanne(e)r de twe laeste verschenen jaren renthen sullen betaelt sijn, soe
wordt suppliante de twee olste jaren renthen om goede consideratien geremitteert.

135. Idem [27 October 1658], fol44vo.
Opte requeste van Woltertien Roloffsen naegelaetene weduwe van zaeliger Jan Geertsen
Raemaecker, versoeckende in haren soberen staet eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn caroli gulden eens,
soe suppliante vuitte Ecclesiastique Camer van den Ed. heer Camener Crachtsen sal hebben te
ontfangen.

136. Idem [27 October 1658], fol.44vo.
Opte requeste van Claes Turffmeter ende Jacobien Henricksen, versoeckende in haren hoogen
olderdoem ende soberen staet eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten met thijn goltgulden eens, soe
supplianten vuitte Ecclesiastique Camer van den Ed. heer Camener Crachtsen sullen hebben
te ontfangen.
In marge:
fol.48).

De ordonnantie vant’meeten vant’ Linwaet en vande kettens begint opt’ vijerde blatt hijnaevolgende (zie

137. Den 30ste Octob(er) 1658, fol.45.
Opte requeste van Albert Hermssen versoeckende seecker koebeest alhier op Seveningen
achter laten bij Leonora van Jnnevelt, en hem soo hij praetendeert voor een somma van 17
caroli gulden geoppignoreert, te mogen ophalen en vercopen.

Pagina 34 van 184

Was geapost: Wordt verstaen dat de Curatoren van Leonora haer boedel, dit hier in
gementioneerde beest sullen doen ophaelen, en tot meeste proffijt van den boedel vercopen,
leggende soo wel dese als andere penningen van den boedel heergecomen in den Gerigte om
daer op naer Stadtrechte te wordengeprocedeert.
138. Den 4de Nouemb(er) Anno 1658, fol.45.
Opte requeste van Joan Gerritsen Backer, remonstreerende, dat hij beneffens Albert Jansen,
als mombaren van Jan Jansen, soon van Jan Berentsen Gortemaecker den 4de Maij 1653 met
de stieffmoeder Geertien Jansen, den boedel van Jan Berentsen ende genoemde stieffmoeder
sullende deilen geaccordeert is op d’ approbatie ende aggreatie van de weledele hooch
Achtbaere ende dat nae den inhoudt van den breff daer van wesende opgerichtet,
versoeckende daer van approbatie ende aggreatie.
Was geapost: Voorschreven breff geteeckent.
Schepenen ende Raedt dit accordeert hebbende gevisiteert ende doirsien, hebben als
ouermomberen dit accordt geapprobeert ende geratificeert, approberen ende ratificeren
t’ selue cracht deses.

139. Den 6 Nouemb(er) Anno 1658, fol.45vo.
Op de requeste van Toenis Hermsen ende Gerrit Jansen momberen van Margreta Henricksen
een mede erffgenamen van Maria Henricksen , remonstreerende, hoe dat sij op ratificatie van
haer weledele hooch Achtbaere des kints erffnisse aen Hendrick Herms, conform de
coopcedul vercoopt hebben, versoeckende daervan ratificatie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt als ouermomberen van Margreta Henricksen
approberen ende ratificeren den vuitcoop, vermoegens den vuitcoops breff, soe de
voorschreven pupil is aengaende approberende ende ratificerende de selue cracht deser.

140. Den 9 Nouemb(er) 1658, fol.46.
Opde requeste van Dng. Jacobus Petraeus toe kennen geuende, hoe dat Godt d’ heere beliefft
heeft, door sijn besondere genaede ende nae veele aengewende devoiren ende alle muegelicke
ende behoorlicke middelen, nu eijndelick het eijnde van sijn studien ende arbeijt, hem een
nettelicke ende gewunschte beroepinge in de gemeente van Bennebroeck onder de Claessis
van Haerlem te verleenen, haer Achtbaerheden voorde goede gunst, aen ende weldaeden als
besundelick voor het honorarium, soo haer Achtbaere hem tot subsidie van sijn studien
gunstelick hadden geconsenteert ende iaerlix laeten toecoermen, bedanckende. Versoeckende
eerbiedelick bij dese occasie dat sijn waerde moeder van dit varierende honorarium, soo veele
mach beholden, dat nu haer weduwe tractament, mach gelijck gestelt worden mit de andere
weduwe van Dng. Plantius ende d’ Rector zaeliger, gelijck dan van haer Wel Edele Achtbaere
immers van eenige vuijt de Achtbaere Magistraet aen sijn vaeder zaeliger, soo in sijn siecgte,
als van te vooren op sijn versoeck is beloofft geweest.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, continueren alsnoch om goede redenen ende insichten
het honorarium aen Dng. Jacobus Petraeus tot Paesschen 1659.
141. Den 11de Nouember Anno 1658, fol.46vo.
Opte requeste van Jaques Merck voirleeser ende voirsinger in de France gemeente,
versoeckende dat sijn tractement liberalicken moechte geaugmenteert ende verbetert worden.

Pagina 35 van 184

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstgen suppliant met twintich caroli gulden eens,
extra(o)rdinaris, vuitte Ecclesiastique Camer van den Camener Crachtsen te ontfangen.

142. Idem [11 November 1658], fol.47.
Opte requeste van Janneken Woltersen naegelatene weduwe van zaeliger Gerrit Petersen, in
sijn leuen Schoelmeester tot Brunnepe, versoeckende het halue iaer tractement daer haer
zaeliger man in gesturuen is, als bij halue jaren sijn tractement hebbende ontfangen. Soe haer
op haer pacht soe suppliante inde Ecclesiastique Camer van de Camer Hoolboems schuldich
is; in affslach souden moegen valideren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met het halue jaertractement
daer haer zaeliger man ingesturuen is inde Ecclesiastique Camer van de Camener de
E. Crachtsen te quade is, sal moegen corten.

143. Idem [11 November 1658], fol.47.
Opte requeste van Engeltien Veen, naegelatene weduwe van zaeliger Bartolomeus Petersen
versoeckende in haren soberen staet een liberale alimentatie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met twintich goltgulden eens,
waervan thijn goltgulden vuitte Ecclesiastique Camer van de Camener Crachtsen ende de
andere helfte ofte thijn goltgulden vuitte Ecclesiastique Camer van de Camener Santen sullen
betaelt worden.
144. Den 13de Nouemb(er) Anno 1658, fol.47vo.
Op de requeste vant’ Turffdragers Gilde.
Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat het Turffdragers Gilde bij haeren ordonnantie
sullen hebben te bliuen ende de gerechticheit op het dragen van de turff wesende gestelt sullen
hebben te ontfangen sonder eenige brandewijn ofte voeijgelt, den Turffschipperen aff te
eijschen ofte aff te nemen bij faulte van dien gedencken haer Achtbaere het turffdragers Gilde
te dissolueren ende tenite te doen.

145. Idem [13 November 1658], fol.47vo.
Op de requeste van de Turffschipperen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, ordonneren in desen, dat de Turffschipperen, de
gerechticheit, wesende opt’ dragen van de turff, vermeegens de ordonnantie gestelt sal
worden betaelt sonder dat supplianten eenige brandewijn ofte voeijgelt an de Turffdragers
sullen geuen, ende dat als bij de boete van ses caroli gulden telckens te verbeuren, ende sullen
supplianten haer bij het meeten ende vullen des turffs niet laten vinden, maer daer van daen
hebben te onthouden.
Ordonnantie op meeten vant’ Linwaet en kettens.
Alsoe de Gildemeesteren ende Oudeluijden van Severij(ns) Gilde, hebben geremonstreert
ende te verkennen gegeuen, dat ouermits eenige clachten sijn, dat de stucken ende goederen
vant’ lijnwaedt alhijr niet en souden gemaeckt worden op de behoirlicke brete ende dat alhijr
van de brete des goets geen mate sij, nochtans een mate sij tot Swolle, mede tot Haerlem ende
op andere plaetsen der gestoelte dat tot Gilden beste onder haer is beraemt, dat de stucken
ende goederen sullen worden gemeten, ten einde van dien twee keurmeesteren moegen
werden gestelt, de beneffens de Gildemeesteren als in voorgenoemde steden gebruickelick is,
sullen gaen meten, ende dat diegeene, die bevonden wert sijn goet niet te hebben gemaeckt op
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behoirlicke brete, sal sijn veruallen in de boete van twaelff gulden, voirts is beraemt, dat op de
ordinaris maet, onder de keurmeesters berustende, een honderste gedeelte bouen de remedie,
bij t’ derde artickel van de Herlemer ordonnantie sal werden affgeteeckent, ende het selue
verdeelt in vijer teeckentiens, ijder van vijffkieten, ende dat van elck teeckentien int’ besonder
sulcke boete sal moten werden betaelt, als de keurmeesteren sullen verclaren te weeten.
Van het eerste teeckentien
1 stuiver.
Van het tweede teeckentien
4 stuiver.
Van het derde teeckentien
8 stuiver.
Van het vijerde teeckentien
12 stuiver.
Wieders beraemt, dat nae bevindinge van saecken keur sal betaelt worden van de kettens als
op andere plaetsen, om dat dickwijls onbehoirlijcke kettens als hijr vercooft worden, tot groot
naedeel van den arbeijtsman ende van den Reijder, ende dat bij de boete van 24 stuiuers de de
keurmesters werdt comen te haelen medeberaemt dat geene huijrweuers, noch knechten voor
ijmant sullen moegen wercken, noch van haer werck haelen, off sij hebben den geenen, daer
sij voorheen hebben voor gewerckt voldaen, ofte dat de geen, die t’ werck sal guen, haer
hebbe betaelt, desoe menichmael, door groote beloeftenissen gelde verschoten werden,
nochtans de beloeften niet en werden naegeleeft, noch den vorigen betaelt, ende dat op de
boete van thijn goltgulden te verdeelen d’ eene helfte an de Stadt, de ander helfte voor de
arme Gildebroers.
Schepenen ende Raedt dese voorschreven artickel hebbende geexamineert, gevisiteert ende
doirsien, hebbne deselue ten dienste ende welvaert van Severij Gilde geapprobeert ende
geratificeert, approbere ende ratificeren deselue cracht deses. Sic actum in Senatu den 30
October 1658.
In marge:
De approbatie ende ratificatie van seecker coop eenes huijses ende arues in de Geerstrate van der A op
den hoeck van den Burgel gelegen den dato den 18 Nouember 1658 is int’twaelffste blatt hijrnae te vinden.

146. Den 21ste Nouemb(er) Anno 1658, fol.49vo.
Opte requeste van de weduwe ende boedelholster van zaeliger Jan Hoebetinck,
remonstreerende hoe dat sij suppliante tot reddinge van den boedel vercooft hadde haer
luijdens huijs alhijr op den Vloetdijck gelegen, overmits dan onder haer kinderen eenige
onmundigen sijn van de welcke sij legitima tutrix is, Soe versoeckt suppliante dat V weledele
den coop gelieuen te approberen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt approberen ende ratificeren om goede consideratien
den coop van het vercoofte huijs ende arue hijrinne verhaelt.

147. Idem [21 November 1658], fol.49vo.
Opde requeste van de weledele Henrick Spill ende oock de weledele Jacob van Jngen als
momberen van zaeliger Jan van Jngens onmundige naegelatene kinderen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de weledele Henrick ter Spill ende oock
de weledele Jacobus van Jngen als momberen van zaeliger Jan van Jngens onmundige
naegelatene kinderen, om de vijer huijsen ende den hoff in de Gronestrate alhijr naest de
Oliehoeck gelegen. Als mede wegen hare voorschreven onmundigen, als voor een vierde part
mede erffgenamen sijnde van zaeliger Joncker Peter van Jngen, neffens de andere
medeerfgenamen, haer vijerde part der vaste goederen opentlijck an de meest biedende te
moegen veralieneren ende te vercoopen. Ende penningen van de voorschreven parceelen van
goederen comende te procederen, ten meesten profijte van de voorschreven onmundigen
wederom te emploieren.
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148. Den 25ste Novembris Anno 1658, fol.50.
Opte requeste van Berent Toenisen herder ende Geert Hermsen backer in qualite als oomen
ende bloetmombers van de onmundige kinderen van zaeliger Berent Hermsen backer ende
Jannigien Toenisen, vertoenderen respectiue zaeliger broder ende suster remonstrerende, hoe
datter tegenwoordichs sijn dree onmundige kinderen met namen Toenis, Wijchman ende
Greetien Berentsen tusschen de 14 en 9 iaren olt, dat bij reeckeninge geholden bevonden
wordt, dat deselue kinderen capitael solde sijn dreehondert vijftich caroli gulden gelijck
daervan Henrick Egbertsen brouwer ende Henrick Lucasen voor de heeren Hooftluijden in
dese dagen reeckeninge gedaen hebben, ende desfals voor vertoenderen sijn worden bedanckt;
sijnde vertoenderen geneigen om deselue haer broders ende susers kinderen capitael tot soe
veer te conserueren ende de selue voor de intereste van te administreren en alimenteren,
t’ welcke alsoe vertoenderen niet hebben wilden onderstaen, als met voirweeten van V hooch
Ed. ende Achtbaere, versoecken sij daertoe V Ed. Achtbaere approbatie.
Was geapost: Schepenen ende Readt consenteren supplianten op haer versoeck, dat sij de
dree hijrinne verhaelde kinderen sullen moegen naer haer nemen ende vuitte renthe haer
capitael van dreehondert en vijftich caroli gulden sullen moegen alimenteren, bliuende het
voorschreven capitael int’ geheel geconserveert tot profijt van deselue kinderen.

149. Idem [25 November 1658], fol.51.
Opte requeste van Egbert Jansen ende Henrick Henricksen momberen van Wolter Henricksen
ende Metthe Crachts onmundige kinderen, als oock Roeloff Jansen ende Egbert Jansen
momberen van Claes Henricksen ende Lubbe Crachts minderiarige kinderen, remonstrerende
dat sij in voorschreuen qualite van der kinderen Creditoren om te hebben betaelinge van de
schulden, seer hardt worden aengesprocken, supplianten alsoe genootsaeckt sijn der kinders
goederen, dewelcke bestaen in vijer huijsen met een hoff daer achter aen gelegen in de
Heijlensteege te vercoopen ende te gelde te maecken, versoeckende, dat haer weledele
Hoochachtbaere haer geliuen te authoriseren, om tot noodtdruft ende profijt der kinderen haer
onroerselijcke goederen voorschreuen te vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen hijrinne verhaelt, om tot
betaelinge van der kinderen creditoren, haer vijer huijsen ende den hoff in de Heijlensteege
binnen dese Stadt gelegen, ten meesten profijt van de selue kinderen te moegen alieneren ende
vercoopen.

150. Idem [25 November 1658], fol.51vo.
Opte requeste van Juriaen Bruidigom geweesene trommeslager vant’ Buiten quartier,
versoecke eenige assistentie tegens den kouden winter.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant in dese sijne groote armode
ende in dese coude, met vijfthijn goltgulden eens, Soe suppliant vuitte Ecclesiastique
goederen van de Camener de E.E. Santen sal hebben te ontfangen.
151. Den 30ste Nouembris Anno 1658, fol.52.
Opte requeste van Hermen Tijmensen Cominck Schoelmeester alhijr, versoeckende dewijle
Mr. Claes Steenbergen Schoelmeester bij de Buitenkercke deser werdelt is ouerleeden, met
denseluen dienst wederom versien te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met den vacerende
Schoeldienst van zaeliger Mr. Claes Steenbergen bij de Buitenkercke ende dat op het
tractament ende de profijten daertoe staende.
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152. Idem [30 November 1658], fol.52.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Hendrick van Wilsem, versoeckende in haren
soberen staet een jaerlijckx subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante vuitte Ecclesiastique Camer van
den E. E. Santen met twee en twintich caroli gulden eens, soe aen suppliante sullen voldaen
worden, met twee caroli gulden ter weecke, ende dat weeckelijcken, soe te continueren, totte
betaelinge van de voorschreven twee en twintich caroli gulden toe.
153. Den 2de Decembris Anno 1658, fol.52vo.
Op de requeste van Berent Haninck, versoeckende in sijne ouergecomene ongelegentheit,
ende in dese winter met een penninckien te worden begunstiget.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunsigen den suppliant met thijn goltgulden eens,
soe hij vuit de Ecclesiastique goederen ende Camener de E.E. Santen sal hebben te ontfangen.
154. Den 4de Decemb(er) Anno 1658, fol.53.
Opte requeste van Daniel Buret versoeckende geadmitteert te worden, om alhier te mogen
school houden.
Was geapost. Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant om binnen dese Satdt
publijcque school te mogen houden.

155. Idem [4 december 1658], fol.53.
Opte requeste van Marrigien Geerloffs olt 94 á 95 iaeren, arm gebreckelijck.
Was geapost: Wordt begunstigt met 10 goltgulden eens , t’ ontfangen vijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Santen.

156. Idem [4 december 1658], fol.53.
Henrick van Schuppingen versoeckende als Curator van de boedel naergelaten bij Leonardt
Bongaerdt, dat Nicolaes Vogelpoot mochte worden toegelaten vijtten selven boedel te trecken
515 caroli gulden, hem wegents sijn kinderen, waer over Leonardt Bongardt mede momber
geweest was, competerende.
Was geapost: Wordt gerenvoeijeert aen de Ordinaris banck van justitie, om volgents
affgegeven de order hier over ingedient te worden van intendit.

157. Idem [4 december 1658], fol.53vo.
Opte requeste van Jacobus Peters weduwe van Joncker Claes Steenbergen gewesen
Schoolmeester in de schoole van de Buijtenkercke versoeckende dat haer een der plaetsen van
het huijs tot dieselve schoole gehorende tot een woninge mochte werde geconsenteert.
Was geapost: Suppliante wordt de eerste bovencaemer gunstelijck tot haer woninge
toegestaen.

158. Idem [4 december 1658], fol.53vo.
Opte requeste van Gebbegin Geerlof in qualiteit als Bestemoeder van Gerrichien Albertsen
onmundige naegelatene kinderen, versoeckende dit de voorschreven kinderen Bestemoeder
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Wendele Gerritsen inwendich ettelicke dagen sijn verstoruen, naelatende tot eenige
erffgenamen hare voorschreven kindts kinderen ende alsoe deselue kinderen met geen
momberen sijn versien, om deselue erffnisse te aenveerden ende te administreren ende dat het
erffhuijs tegenwoirdich ledich sta, tot groot perickel ende schade, als hebbende niet als
onmundige erffgenamen, versoeckende ouersulckx dat Berent Henricksen executoer ende
Lambert Jansen van Groningen bij V Ed. Achtbaere tot momberen ouer de voorschreven
onmundige kinderen moegen gequalificeert worden, en dat deselue met consent van V Ed.
Achtbaere het voorschreven erffhuijs moegen antasten ende redden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Berent Henricksen executoer ende
Lambert Jansen van Groningen tot momberen ouer de kinderen hijrinne verhaelt
authoriserende oock mede deselue om het erffhuijs van Wendele Gerritsen aen te tasten ende
te redden.

159. Idem [4 december 1658], fol.54vo.
Opte requeste van Trine Sanders versoeckende in hare groote ongelegentheit eenige
assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens soe
suppliante vuit de Ecclesiastique goedern van den E.E. Camener Santen sal hebben te
ontfangen.

160. Idem [4 december 1658], fol.54vo.
Opte requeste van Bmr. Louwe Jansen ende Jan Carsten vant’ Engbert beijde momberen over
de vijff onmundige kinderen van zaeliger Bmr. Gijsbert Hermsen Meijer, remonstrerende hoe
dat sij van de staet, soe van der kinderen vaders erffhuijs, als mede van de goederen van haer
zaeliger bestemoeder Aeltien Dubbeltsen hebben overslaech gemaeckt soe veele doenlijck
was, ende hoe dat de voorschreven momberen in presentie ende aen ende ouerweesen van de
naeste vrinden hebben verstaen ende veraccordeert met de outste soen Gijsbert Meijer, dat hij
voor sijn seste deel soe wel van sijn vaders goet als mede van sijn moeders ende bestemoeders
goet sal geniten het huijs, met de holtmiete op de Burchwal met het huijsien daer voor in de
Nieuwstrate naest Francke Geertsen gelegen waer tegens de vijff andere kinderen sullen
hebben en geniten het erue ende landt op Camperveen, het huijs ende weehre van haer
bestemoeder ende voorschreven alle obligatien rentebreuen ende alle actien ende crediten tot
het erffhuijs behoirende. Ende ouermits de voorschreven momberen sonder kennisse ende
goetvinden van een Achtbaere Magistraet daer inne niet hebben willen doen, versoeckende
derhaluen daerover haer Achtbaere goetvinden ende approbatie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt als ouermomberen approberen ende ratificeren het
accordt hijrinne verhaelt soe de momberen van de vijff onmundige kinderen van zaeliger
Gijsbert Gerritsen meijer met obgemelte Bmr. Meijers ousten soone tot ouerstaen van de
naeste vrinden hebben ingegaen.
161. Den 9de Decemb(er) Anno 1658, fol.55vo.
Opte requeste van Henrick Jochemsen mede burger deser Stadt versoeckende met het
vacerende Broeckherderschap vant’ Broederbroeck begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Readt begunstigen den suppliant met het vacerende
Broeckherderschap vant’ Broderbroeck ende dat op de profiten daertoe staende, ende mach
daer op comen bij de heeren Burgemeesteren in den tijt.
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162. Den 17de Decembris Anno 1658, fol.55vo.
Opte requeste van de kinderen van wijlen Claes Steenbergen in sijn leuen Schoelmester int’
Buiten Espel remonstreerende dat sij geen kennisse hebbende van haer vaeders staet beducht
sijnde deselue simpliciter aen te vaerden, versoeckende derhaluen de naergebleuen erffhuis
sub beneficio inuentarij te moegen te vercoopen de dootschulden te betaelen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren supplianten dat sij het erffhuijs van haer
zaeliger vaeder Claes Steenbergen sub beneficio inventarij ten ouerstaen van den E. Jan
Beltsnijder Steenbergen ende Gerrit Bullinck als twee van de principaelste creditoren sullen
moegen aenvaerden, de naegelatene goederen aen te tasten, de roerlicke door den
vendumeester te vercoopen, de dootschulden te betaelen.

163. Den 18 Decemb(er) Anno 1658, fol.56.
Opte requeste van Jan Carsten van t’ Eimbert ende Albert Lambertsen in qualite als
momberen van zaeliger Gosen Petersen Smits dree onmundige kinderen. Remonstrerende hoe
dat de vorschreven dree kinderen met haer suster vertouwt wesende met Flitser Lucas int’
gemeen hebben, haer olderlijcke huijs in de Niuwstrate op t’ hoeckien van de Borgel bij de
gang en poort erlegen, ende dat de gelegentheit sich heeft gepresenteert om t’ selue huijs te
connen vercoopen, ende dat vertoenderen voor haer plechkinderen neffens geseide Fletser
Lucas in de coop ter somma van 900 goltgulden neffens vijer silveren ducatons hebben
geconseteert doch op approbatie ende aggreatie van V Ed. ende Achtbaere ende alsoo dese
vercoopinge voor de kinderen dienstich, profitelick ende noodich werdt bevonden; als
versoecken vertoenderen dat haer hooch ed. ende Achtbaere geliuen dese vercoopinge ten
regarde van haer plechkinderen te aggreeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben om goede consideratien den coop ven het huijs
ende arue hijrinne verhaelt geapprobeert ende geaggreert, approberen ende aggreeren deselue
vermits desen.
164. Den 18de Decembris Anno 1658, fol.57.
Opte requeste van Juffrou van Dam remonstrerende wat gestalte suppliante wesende aen
haren eheman Philips van Dam, wettich getrouwt diuerse jaren hijr ter plaetsen ende elders
metten seluen in echtschap hebbe geseten gemeinschap van goederen genoten ende daerinne
tot dussverre gecontinueert oock geduirende desen haren echten staet sich sodanich tegens
haren eheman gedragen dat die selue geen d’ allerminste occasie nemen conde, om tegens
suppliante ietwess onbehoirlicks te machineren voer te nemen veele min int’ werck te stellen
ende te verrrichten, ende dat evenswel ende des niet tegenstaende suppliante eheman, soe
verre van anderen die het Godt wil vergeuen sij gedeboucheert dat hij voor eenige jaren niet
allene argelick met suppliante heeft beginnen te leuen, hare goederen te verquisten ende
deurtebrengen, maer oock daerenbouen die selue aen anderen ouer te leveren ende te
verhijpothiseren ende soevoorts al het geene dat hijr bij manire van sprecken naegeloes
suppliante vuit de hangen te brengen ende suppliante dus gespolieert ende beroeijt hebbende
te defereren ende alsoe sonder eenige redenen erste oirsaecke te verlaten ende offwel
suppliante hadde vermeint dat dit verhaelte ongevall voor haer soe quaet als verhaelt niet
soude sijn geweest, ofte dat haren eheman van dese verlatinge berouw hebbende noch
eindelick soude hebbende sich daeromme in den tijdt deser vijerjarige verlatinge altoes met
een geringes t’ welcke noch van huijsraedt als anders overgebleuen was beholpen: Soe
bevindt echter suppliante *(s)och lacij dat sije in dese hare meinenge is bedrogen ende dat
haer eheman die minneste gedachten heeft te keeren, dewijle dan suppliante dusdanich
sonder oirsaecke is verlaten ende van haere meeste goederen gepriueert sijnde noch eenige
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weiniche obligatien ofte renthe brieven overgebleuen daervan d’ origimalen medegenomen
ofte aen anderen buiten kennisse van suppliante sijn overgebleuen daer echter die selve doer
manquement van dien noch capitael, noch interesse van can becomen, ende ten lange laesten
eenige van die selue heel verloren sullen gaen.
Versoeckende ouersulckx dat haer weledele tot voircominge van schade ende suppliante
voordere armode daerinne sodanich believen willen te versien, ende suppliante
d’ Administratie over dese geringe goederen in sodaniger gestalte te consenteren als haer
eheman present sijnde selven soude hebben gehadt ten fine alsoe dese hare voor oogen
staende schade gepraveniert ende suppliante voor verder ongevall ende armoede gepreserveert
werden moege.
Was geapost: Schepenen ende Raedt suppliantinnen versoeck in behoirlijcke deliberatie
gelecht hebbende, consenteren suppliantinne in dit haer verseuck gelijck het selue haer
geconsenteert wordt vermits desen.

165. Den 28 Decemb(er) 1658, fol.59.
Opte requeste van Anna d’ huijsfrou van Willem den Engelsman, hoe dat de selue den tijdt
van dree iaeren sieck geweest en nu een iaer lanck aende teeringe gelegen heeft, soo dat, soo
dat hij den gehelen tijdt nijet heeft connen winnen, versoeckende om redenen in desen haer
vuijtterste noot, een weijnich onderstandt ende troostelicke hulpe.
Was geapost: Schepenen ende Raedt der Stadt Campen, begunstigen suppliante mit thijen
goltgulden eens, om vuijt de caemer van de E. Bmr. Daniell van Santen van de Geestlickheijt
te ontfangen. Sonder argelist.

166. Idem [28 December 1658], fol.59.
Schepenen ende Raedt hebben de weduwe van wijlen Joncker van Potegom, en Josina van
Teijlingen ijder begunstiget met 75 caroli gulden iaerlix t’ onfangen in 2 termijnen als
Paesschen en Michaelis waer van het eerste termijn op Paesschen in den jaere 1659
verschenen sal sijn.

167. Idem [28 December 1658], fol.59.
Opte requeste van de burgen van wijlen Johan Henrixen rentmeester en Gerrijt Eckelboom
vuijt den naem van de weduwe van Cornelis Berentsen en derselver erffgenamen,
versoeckende jus cessum voor de Stadt tegen de andere creditueren op des selfts Johan Henrix
naergelaten boedel.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren en verlenen supplianten het jus cessum van
het recht, soo de Stadt op den boedel van wijlen Johan Henrix gewesen Rentmeester van deser
Stadts Ecclesiastique goederen eenichsints mochte hebben om daer van omni meliori modo te
mogen gauderen.

168. Idem [28 December 1658], fol.59vo.
De E. en hoochgeleerde Matheus Hoff J:V:Dr. en de Eersaeme Lambert Jurriaensen Ridder
als Armen Bedienaer, sijn geauthoriseert om als Curatoren den boedel van zaeliger Nijse Jans,
soo versocht is sub beneficio Inventarij te worden aengetast, nevents de erffgenamen te
aenveerden de goederen, daer in bevonden worden te vercopen ten einde daer in dienvolgents
naer gelegentheijt verder moge worden gedisponeert.
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169. Idem [28 December 1658], fol.60.
Schepenen ende Raedt hebben geapprobeert ende geratificeert, alsodanich coop van van
seecker huijs ende arue in de Geerstrate van der A op den hoeck van de Burgel gelegen soo
tusschen de E. Aelt Jansen Schene, Arnoldus van Hardenberch ende Toenis Helmichsen
Backer respectiue momberen ende curatoren van de naegelatene weduwe ende soone van
zaeliger Jan Berentsen als vercooperen ende den E. Bmr. Louwe Jansen ende Engbert van der
Pijl als tegenwoirdige momberen van zaeliger Carel Berentsen ende Saertien Henricksen
onmundige naegelatene kinderen als cooperen hebben ingegaen den 18 nouember 1658,
vermoegens twee coop cedelen daer van sijnde, waer op in margine de approbatie ende
ratificatie van een Achtbaeren Magistraet is geteeckent.
170. Den 17de Januarij Anno 1659, fol.60.
Opte requeste van Mr. Elias de Muller van Haerlem geoctroijende meester Steenhouwer tot
Aemsfoort.
Was geapost: Schepenen ende Readt begunstigen suppliant gratis met deser Stadt cleine
Burgerschap accorderende oock mede den suppliant dat hij sijn handtwerck van steenhouwen
ende sijn steencoopmanschap alhijr sal moegen doen ende exerceren, sonder dat suppliant tot
het winnen vant’ metselaers Gilde ietwes sal hebben te betaelen; Haer Achtbaere werden oock
mede suppliant een plaetse aenwijsen om sijn steenhouwen te doen ende sijn steen te leggen.

171. Den 18 Januarij Anno 1659, fol.60vo.
Opte requeste van Dr. Johannes Dauid Wendbeil deser Stadts Conrector van de Latijnsche
Schole versoeckende om verscheijdene redenen bij sijn requeste gededuceert vermeerderinge
van sijn iaerlijckse tractement.
Was geapost: Schepenen ende Readt begunstigen suppliant extraordinaris des jaers met
vijftich goltguldens ende dat om goede consideratien haer Hooch Achtbaere daertoe
mouerende, soe suppliant in twee termijnen als Paesschen ende Michaelis vuit deser Stadts
Ecclesiastique Camer ijder termijn met vijffentwintich goltgulden sal hebben te ontfangen
waervan het eerste termijn nu toecomende Paesschen sal verschenen wesen.
172. Den 22ste Januarij Anno 1659, fol.61.
Hebben Schepenen ende Raedt het weeckelijck tractement van Jan Henricksen de Wolff, soe
de mes(t) buiten de poorten opgesmeten heeft ende alnoch is opsmijtende van 1 gulden tot op
een daler per weecke vermeerdert.

173. Idem [22 Januarij 1659], fol.61.
Opte requeste van Steuen Bisschop ende Dirck Sweertsen als momberen van Henrick
Bisschops kinderen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Steuen Bisschop ende Dirck Sweertsen als
momberen van Henrick Bisschops kinderen, om seecker anderhalff ende twee morgen landes
bij Genemuijden gelegen soe de voorschreven kinderen van Henrick Bisschop int’ gemeen
met haer ooem Steuen Bisschop int’ gemeen sijn hebbende ten meesten prijse ende profijt van
de voorschreven hare plechkinderen te moegen vercoopen, ende de penningen soe
daervan werden comen te procederen op goede onderpanden te beleggen.
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174. Den 25ste Januarij 1659, fol.61vo.
Opte requeste van Henrick Biscop te kennen gevende dat de quaestien tusschen hem en sijne
kinderen en mede sijn broeder Steven Biscop waren vereffent over saecken van zaeliger
moeders erffenisse, en dat vijt cracht van dien hem suppliant uijt seeckere 200 caroli gulden
van Cluit souden sijn toegestaen 50 caroli gulden in welckers ontrichtinge de mombaeren
sijner kinderen swaricheijt maecken sonder daer toe te hebben speciaele last en ordre.
Was geapost: De mombaeren van suppliants onmondige kinderen wordt geordinert die hier
in gementioneerde vijfftich caroli gulden eens aen hem suppliant te sullen vijtkeren.

175. Den 27 Jan(uarij) 1659, fol.61vo.
Is Henrick Hermssen van Laer tot betaelinge van de dootschulden van zaeliger Dni. Johannis
Egberti ouerleden huijsvrou, vijt de Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester H.
Crachtsen Stuirman J:V:Lt. Begunstigt met dertig caroli gulden eens.

176. Idem [27 Januarij 1659], fol.62.
De E. en Hoochgeleerde Bolterus Nijhoff J:V:Dr. is op sijn versoeck toegestaen voor deser
Stadts en mede het Landtgerichte als Advocaet te mogen practiseren.

177. Idem [27 Januarij 1659], fol.62.
Schepenen ende Raedt hebben verstaen dat de 63 gulden, 12 stuijver de Scholtis van Whije
competerende over gevallene oncosten in de gerichtelen vercopinge, voeder van beesten en
anderts sijn E. in reeckeninge gevalideert en in de Ecclesiastique Caemer de anno 1652 gecort
sullen worden: Sullende de 50 caroli gulden de weduwe van wijlen Dng. Petrus Plancius vijt
dieselve Caemer toegelecht worden betaelt vijt het aenstaende overschot van de heer Camener
Henrick Crachsen Stuirman J:V:Lt.

178. Den 29 Januarij Anno 1659, fol. 62vo.
Opt’ verseuck van Hans Berentsen versoeckende begunstiget te worden in sijn hoogen
olderdoem ende onuermoegen staet met een peninckien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn goltgulden eens, soe
suppliant vuitte Ecclesiastique Camer van de Camener den E.E. Santen sal hebben te
ontfangen.

179. Idem [29 Januarij 1659], fol.62vo.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Gerrit Jansen Wachter versoeckende tot hare
verloopende huijshuijre begunstige te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliante vuitte Ecclesiastique Camer van den E.E. Santen sal hebben te ontfangen.

180. Idem [29 Januarij 1659], fol.62vo.
Op de requeste van Jan Hermsen deser Stadts Ecclesiastique meijer tot Vuterwijck.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant in regardt van sijne
onuermogentheit thijn caroli gulden van sijne loopende huijre.
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181. Den 11 Feb(ruarij) Anno 1659, fol.63.
Opte requeste van de momberen van Dirck Windels ende Heijltien Windels, onmundige
kinderen van Windelt Albertsen bij Aeltien Dircksen in echte verweckt, welck Aeltien
Dircksen is geweest een dochter van Dirck Lubberts ende een kints kindt van Lubbert
Arentsen messelaer ende van Jannichien Dircksen, als dat gedachten Jannichien Dircksen
overleden sij ende tot erffgenamen naerlaet haer kinderen ende haer zaeliger soons kints
kinderen voorgenoemt, dat alsoe supplianten den staet van wijlen Jannichien Dircksen hebben
naergesien ende bevonden, dat die seluige sij van kleine weerdije, dat oock supplianten te
rade sijn geworden haer te laten affkoopen, vervolgents sij haer deel erffenis ande kinderen
van Jannichien Dircks naer onderhandelinge met toedoen van goede mannen ten beijde sijden
hebben vercooft opt’ hoochste voor vijftich caroli gulden t’ welcke sij verstaen haer
pleechkinderen orbaerlijck te sijn, derhaluen sij versoecken dat V weledele Hooch Achtbare
den aff ofte vuijtkoop geliuen te ratificeren ende approberen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt approberen ende ratificeren den vuitcoop hijrinne
verhaelt.

182. Den 12 Feb(ruarij) 1659, fol.63vo.
Opte requeste van de E. Arnoldus van Hardenberch versoeckende het steegien van Lambert
Twent, waer in sijn E. hoff is gelegen aent’ bolckwerck ende het inntijle? Is ende nijet door de
groote vuijlicheijt ende stanck can gebruijckt worden te moegen toe maecken mit den poorte.
Was geapost: Schepenen ende Readt consenteren ende accorderen suppliant sijn versoeck
om het steegien mit twee poorten te moegen toe maecken, edoch alles tot revocatie van haer
Achtbaerheden.

183. Den 17 Febr(uari) 1659, fol.63vo.
Opte requeste van Dirck Lamberts, geestelijcken meijer tot Oosterholt, te kennen gevende dat
suppliants erve bestaende in slechte landerijen beswaert sij met 40 roeden dijx en 48 slimme
stegen en weteringen, welcke sodaenig in den jaere 1658 sijn affgeslagen, dat in plaets van
hoeijn, hij den dijck heeft moeten opmaecken, sulx dat hem onmogelijck is de gestelde pacht
op te brengen, met versoeck van een gratieuse remissie off gestelt te worden op een lijdelijcke
dijckagie.
Was geapost: Den suppliant wordt om redenen gunstig iaerlix van sijne pacht geremitteert,
een somma van dertig caroli gulden te beginnen met de pacht op Mart 1657 verschenen, en
sulx tot expiratie van dese lopende pachtiaeren.
In marge: Den 11 Junij 1659. Wegents extraordinaris aenbreden van 19 roeden dijcks sijn de voorschreven Geestlijcke meijer
in de Camer de Anno 1656 geremitteert 30 caroli gulden.

184. Den 19 Feb(ruarij Anno 1659, fol.64.
Opte requeste van Jan Steenbergen Dr. ende Hermen Luicksen als momberen van zaeliger
Aelt Voermans onmundige kindt, versoeckende consent dewijle de samentlijcke
erffgenamen van Hermen Jacobs outbestevader vant’ voorschreven pupil geresolueert sijn
sodanige landerien als sij van Hermen Jacobs hebben ontfangen te vercoopen, dat supplianten
haer pupillen seste part neffens de anderen te moegen alieneren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen int versoeck hijrinne verhaelt mets dat de
penningen, soe van het landt hijrinne gementioneert voor des pupillen quota comen te
procederen, ten meesten profijt van het selue sullen worden belecht.
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185. Den 24ste Februarij Anno 1659, fol.64vo.
Opte requeste van Hermen Wolfraet sweertveeger versoeckende met een iaerlijcks
tractementien gebeneficieert te worden, omme alsoe hijr te connen bliuen, ende ande cost te
connen geraecken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant om goede consideratien tot
sijn huijrhuijse met dertich goltgulden des jaers, waervan het eerste jaer huijshuijre vuit deser
Stadtscamer op Michaeli toecomende sal verschenen worden.
186. Den 26ste Feb(ruarij) Anno 1659, fol.65.
Opte requeste van de weduwe van Hermen Gerritsen, versoeckende in haren hoogen
olderdoem ende armode eenige assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante vuitte Ecclesiastique Camer van
den E.E. Santen met thijn goltgulden eens.

187. Idem [26 Februarij 1659], fol.65.
Opte requeste van Marcus Gerritsen eene van deser Stadts Saetmeters, versoeckende dewijle
hij neffens anderen die in Stadts dienst sijn, de heeren bierproevers, brootwegers als oock de
iustitie mede moet bedienen met een iaerlijcks tractamentien tot volste van sijn huijshuire
begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt connen op dit versoeck niet disponeren maer
begunstigen suppliant om consideratien met twaelff goltgulden eens, soe hij vuitte
Ecclesiastique goederen van den E.E. Santen sal hebben te ontfangen.

188. Den 8 Martij Anno 1659, fol.65vo.
Opte requeste van Jurrien Petersen en Gerrit Willemsen brouwer, als momberen over de
onmundige kinderen van zaeliger Michgel Gerbrants, Evert Willemsen ende Jurrien Craenhals
momberen over de onmundige naergelatene kinderen van zaeliger Seeger Lambertsen Twent
noch Henrick Claesen ende Hermen Luicksen backer momberen over de onmundige kinderen
van zaeliger Evert Lambertsen Twent, alle respectiue erffgenamen van zaeliger Jannichien
Lambert Twenth omtrent de Cuinder in Vrieslandt ouerleeden, remonstrerende woe dat sij
aldaer met de lanckst leuende Sijmon Jansen Reiners staen offte scheijden ende derwarts
geweest sijnde, des tijdes niet hebben connen accorderen waeromme sij vertoonderen doir den
boedelholder weder ontboden sijnde, staen nochmaels haer derwaerts te begeuen om soe
doenlijck d’ erffhuijs saecken met den seluen aldaer affte doen, en alsoe daervoir slagen
worden gedaen tot een generale accommodatie, ende het moechte gebueren dat vertoonderen
geraden mochten vinden op dees off geene maniren een accordt neffens de andere
medeerffgenamen in te gaen ten besten profite van hare pleechkinderen, ende sij sulcken
souden naermaeninge off opspraecke solden moegen ofte connen doen, versoecken sij V Ed.
ende Achtbaere haer gelieven te authoriseren om aldaer wegens haer onmundigen der
erffhuijs saecken met de lanckst levende sodanich te verrichten ende affte scheijden, t’ sij met
affcoop over de conquesten ende anders als vertoonders sullen achten ten dienste ende profite
harer plechkinderen te behooren.
Was geapost: Nae ontfanck van een behoirlijcken inuentarium, soe ist dit Schepenen ende
Raedt de supplianten ende respectiue momberen hijrinne verhaelt authoriseren ende
authoriseren deselue cracht deses om metten boedelholder Sijmen Jansen Reijners wegen hare
onmundigen des erffhuijs saecken sodanich te verrichten ende te scheiden t’ sij met affcoop
over de conquesten ende anders als ten meesten denste van de onmundigen bevonden sal
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worden te behoiren.

189. Den 17 Martij 1659, fol.66vo.
Alsoo volgents reeckeninge van wijlen de Scholtis van Whije het erve Overmate van
schattinge ten achteren was 152 (caroli gulden) 18 (stuiver) 8 (penningen) waer van getrocken
moeten worden de resterende 50 gulden van 100 gulden de meijer van Overmate bij
Ridderschap en Steden was geremitteert, is verstaen dat de resterende 102 (gulden) 18
(stuiver) 8 (penningen) de weduwe in reeckeninge sullen werden gevalideert.

190. Idem [17 Martij 1659}, fol.66vo.
De weduwe van zaeliger Henrick van Wilssem is begunstigt met 15 goltgulden en Susanna
Barré met 15 caroli gulden beijde eens t’ ontfangen uijt de Ecclesiastique Caemer van de heer
Santen.

191. Den 21 Febr(uarij) 1659, fol.67.
Om de onvruchtbaerheijt van voorgaende jaeren is Lubbert Jochums van die noch resterende
pacht der Ecclesiastique Landen geremitteert 23 gulden.

192. Idem [21 Februarij 1659], fol.67.
Opte requeste van Panne Jans weduwe, versoeckende remisie van 80 caroli gulden, soo sij
van Landtpacht van 8 ackeren in de Hollander ackeren gelegen ten achteren was, en sulx pp.
(pro) paupertatem.
Was geapost: Om redenen wordt de suppliante gunstich geremitteert 40 caroli gulden te
corten in het overschot van de Ecclesiastique Caemer de Anno 1657 van de heer
Burgemeester Crachtsen Stuirman.
193. Den 22ste Martij Anno 1659, fol.67.
Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van Jsack Tomasen hem vuitte Ecclesiastique
Camer van den E.E. Santen begunstiget met acht caroli gulden eens.
194. Den 26ste Martij Anno 1659, fol.67vo.
Sijn Lubbichien Jans weduwe van zaeliger Jochem Lubbertsen wegen de ouergenomene vijff
margen landes int’ Voorster slach gelegen, van Hermen Warnersen totte Ecclesiastique Camer
gehoirende van de resterende pacht in de Camer van Bmr. Louwsen geremitteert twintich
caroli gulden soe wanner de selue weduwe vijfftich caroli gulden sal hebben betaelt.
195. Den 27ste Martij Anno 1659, fol.67vo.
Hebben Schepenen ende Raedt goet gevonden dat de heer Crachtsen vuit het auerschott van
sijne Ecclesiastique Camer aen Elsken de Wulleneijster sal betaelen vijff en veertich caroli
gulden, wegen een halff onderholt van twee meiskens van de Graue, sonder middelen hijr
wesende gecomen bij Thomas Arentsen dochter wesende naegelaten.
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196. Idem [27 Martij 1659], fol.67vo.
Hebben Schepenen ende Raedt Marrigien Geerloffs in haeren grooten olderdoom begunstiget
mit thijen goltgulden eens, om vuijt de geestlicke Caemer van de heer Bmr. Daniell van
Santen t’ ontfangen.

197. Idem [27 Martij 1659], fol.67vo.
Opt’ voorstel van Geijsebert Gerritsen versoeckende dat hem het halff iaer tractement, soo
hem noch was competierende, vuijt de Caemer van de E. Reijner Gansneb gnt. Tengenaegel
zaeliger mochte geworden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, ordonnieren de E. Bmr. Hendrick Crachtsen Stuirman
om vuijt het ouerschott van sijn geestlicke Caemer te betaelen aen Geijsbert Gerritsen een
halff iaer tractemente soo hem is competierende vuijt de Caemer van de heer Bmr. Reijner
Gansneb gnt. Tengenaegel zaeliger ter somme van vijfftich caroli gulden hem als bijnen
Vaeder vant’ Weesehuijs competierende.
198. Den 3de Maij Anno 1659, fol.68.
Alsoe de heere Reijner Gansneb gnt. Tengnegel bij Schepenen ende Raedt gestelt is, om de
Ecclesiastique Camer van wijlen Bmr. Hoolboem de Anno 1657 te suiueren, is bij Schepenen
ende Raedt opt’ verseuck van wijlen Bmr. Hoolboems swager de brouwer Dames goet
gevonden dat de voorschreven heer Tengnegel ande voorschreven brouwer Dames wegen de
voorschreven Ecclesiastique Camer van wijlen de Bmr. Hoolboem sal hebben te betaelen
twaelff caroli gulden voor turff soe de organier Morlett int’ corigeren vant’ Buiten ende
Broder orgels heeft motende gebruicken.
199. Den 3de Maij Anno 1659, fol.68vo.
Opte requeste van Daniel Heijdanus geweesene Schoelmeester in deser Stadt Latijnsche
Schole, versoeckende dat hem het resterende jaerhuijs huijre, ter somma van 50 caroli gulden
moege gevolcht worden.
Was geapost: Dit hijrinne versoechte jaerhuijs huijre wordenden suppliant geaccordeert
vuitte Ecclesiastique Camer van de Camener de E.E. Santen te ontfangen.

200. [Idem 3 Maij 1659], fol.68vo.
Opte requeste van Steuen Evertsen van der Tollen, Tollenaer deser Stadt versoeckende dat
derwijle hij suppliant seer sieckelijck is, dat geduirende sijne sieckte Henrick Jansen soone
van den zaelige Tollenaer Jan Albertsen als seer goede kennisse van saecken hebbende den
seluen dienst moege waernemen ende dat deselue nae suppliants doot in den seluen
voorschreven dienst moege gecontinueert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat Henrick Jansen geduirende de sieckte van
de Tollenaer Steuen Evertsen de bedieninge van deser Stadts Tolampt in alle getrouwicheit
ende neersticheit sal hebben waer te nemen ende te bedienen bij ouerlijden van den Tollenaer
Steuen Evertsen, willen haer Hoichachtbare den voorschreven Henrick Jansen voor ijmant
anders, totte bedieninge van deser Stadts Tollenaer voir gerecommandeert houden.
201. Den 5de Maij Anno 1659, fol.69.
Opte requeste van Werner Hermsen soone van Hermen Wernersen bij zaeliger Aeltien
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Arentsen in echtschap geprocreert, versoeckende dat sijne momberen d’ heer Burgemeester
Veen ende Henrick Dircks Louwe tot opsettinge van het werck, vuit sijne goederen moogen
laten toecomen hondert vijftich caroli gulden alsoe suppliant twee entwintich jaren out is.
Was geapost: Schepenen ende Readt de meeninge van de momberen hijr op verstaen
hebbende, accorderen gelijck haer hoichachtbare accorderen vermits desen, dat de momberen
den suppliant tot opsettinge van sijn handtwerck vant’ kiste maecken hondert en vijftich caroli
gulden vuit sijne middelen, sullen moegen laten toecomen.
202. Den 7de Maij Anno 1659, fol.69vo.
Opte requeste van Jacob Rijcksen brouwer ende Jan Gerritsen van Lingen backer in qualite
als momberen ende oock burge van de kinderen van zaeliger Marten Albertsen toe Brunnepe
bij Geesien Herms geprocreert en de de stieffvader Hermen Claesen V Ed. meijer ande Bosch
remonstrerende wat gestalte een tijt van dree á vijer weecken geleden gemelte Geesien Herms
m,ede is comen te ouerlijden, waerdoir de vooschreven suppliantens pleechkinderen mette
stieffvader staen te moeten scheijden en deijlen ende oock nootsaeckelijcken wordt
gerequireert datter boelhuijs werde geholden, om V Ed. Achtbare de pachten te moegen
betaelen, versoeckende neffens de stieffvaeder Hermen Claesen dit haer Ed. Achtbare haer
gelieven te consenteren ende te authoriseren, die voorschreven boedel anstonts te adieren ende
t’ reden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen ende burge hijrinne verhaelt
om met haer pleechkinderen stieffvader Hermen Claesen in scheidinge en delinge te treden
ende boelhuijs te houden de boedel van Hermen Claesen ende van desselues huijsvrouwe
Geesien Herms aen te tasten te adieren ende te reden ende in sonderheit wel sorge te dragen,
dat de Stadt hare verloopene pachten moege becomen.

203. Idem [7 Maij 1659], fol.70vo.
Opte requeste van meester Jan Jansen van Hansbergen goutsmitt remonstrerende hoe dat hij
suppliant voor 13 ofte 14 jaren van V weledele hoochachtbare aengenomen is, voor een kleijn
tractement om het silverwerck deser Stadt iaerlijcks schoon te maecken ende schoon te
houden t’ welck inmiddels merckelicken is vermenichvuldicht dat hij oock al het geen
daeraen compt te breecken repareert als daervoor hij van de Stadt besonder wert geloont,
versoeckende dat V weledele hoochachtbare mocht gelieven een iaerlicken penninck toe te
staen, daer voor hij het silverwerck schoonmaecken ende repareren sal het geene daer aen
iaerlijcks comt te vervallen , op sijne costen t’ welck suppliant tot vuitvoeringe van sijn soons
studie die Theologia studeert soude besteden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt connen op dit versoechte tractement niet disponeren,
maer sal suppliant bij declaratie hebben in te brengen ande heeren Cameners wat suppliant
aen deser Stadts silverwerck werdt comen te verdienen gelijck hij tot noch toe gedaen heeft
waer van suppliant naebehoiren sal gecontenteert worden; begunstigende voorts hem
suppliant tot sijns soons studia om goede consideratien voor de tijt van dree jaren des jaers
met vijftich caroli gulden in twee termijnen ijder met vijffentwintich caroli gulden vuit deser
Stadts Ecclesiastique goederen te ontfangen; als op Michaeli ende Paesschen waervan het
eerste termijn op toecomende Michaeli sal betaelt worden.
204. Den 10de Maij Anno 1659, fol.71.
Opte requeste van Aelt Aeltsen en Dirck Sweertsen als testamentoren van zaeliger Peter
Berentsen boedel remonstrerende hoe dat zaeliger Peter Berentsen als volmachtiger van Mr.
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Andries Henricksen ende mede als momber van desselfs onmundige kinderen, voor speciale
last daertoe hebbende heeft vercooft een seecker huijs ende arue alhijr binnen den Stadt
Campen in de Nijstrate tusschen de weduwe van zaeliger Steuen de Lespiere ter eenre ende
Claes Geertsen ter ander zijde gelegen soe Mr. Andries Henricksen neffens sijn kinderen was
toebehoirende ende dat zaeliger Peter Berentsen, alhoewel de penningen sijn ontfangen noyt
ouerdraegt vant’ voorschreven huijs ende arue heeft gedaen, ende alsoe deselve *voot cooper
tegenwoirdich wort versoecht ende supplianten als testamentoren van zaeliger Peter Berentsen
sich beswaert vinden versoeckende te doen sonder kenis ende approbatie van V weledele
Achtbare versoeckende gansch eerbiedelijck, dat V weledele Achtbare haer beliuen te
authoriseren, om sodanich huijs ende arue aen cooperen over te dragen ende te cederen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Aelt Aeltsen ende Dirck Sweertsen als
testamentoren van zaeliger Peter Berentsen boedel, om van het huijs ende arue hijrinne
verhaelt transport ende ouerdracht te doene.

205. Idem [10 Maij 1659], fol.72.
Opte requeste vande momberen van wijlen meijster Bartholt Andries onmundige kinderen,
remonstrerende dat sij neffens derselfs weduwe hebben haer luijdens huijs alhijr inde
Broederstraete gelegen, daer het Slott van Egmont vuihanckt ende dat aen Berent Noertbergen
voor eene somma van 1996 goltgulden mede dat sij tot reddinge van den boedel mede
voorschreven weduwe sullen vercoopen haer luijdens huijs staende op de Oudestrate tegens
over de Vergulden Schalen, versoecken van het een vermoegen begaende coopcedel haer
weledele hoochachtbare ratieficatie ende tot het ander haer weledele hoochachtbare consent
totte vercoopinge.
Was geapost: Schepenen ende Raedt approberen en ratificeren wegen de momberen van
zaeliger Mr. Bartolt Andriesens onmundige kinderen de coop van het huijs ende arue hijrinne
verhaelt inde Broderstrate gelegen, authoriseren voirts de voorschreven momberen dat sij tot
reddinge van den boedel neffens de weduwe van zaeliger Bartholt Andriesen het huijs ende
arue op de Oldestrate tegens over de Gulden Schalen gelegen, sullen moegen alieren ende
vercoopen.

206. Idem [10 Maij 1659], fol.73.
Opte requeste van Goosen Geurs ende Christoffel Jansen van Doorne mombaren van Bartholt
Andries voorkinderen; remonstrerende, hoe dat V weledele hoochachtbare hebben
geordineert, dat de weduwe van gedachten Bartholt Andries aen supplianten plechkinderen
wederom sal vuitkeeren de somma van 575 caroli gulden vuit ontfangen interessen, de
gemelte kinderen aengestoruen, ende sij daernae bijt’ opnemen van gemelten Bartholt
Andriesen staet hebben bevonden de selue naeuwelijcks sal connen vuitcomen, gelijck vuit
het bijgaende te ersien ende vader de voorschreuen voorkinderen vuit een geringen staet
eerlick heeft onder houden, sonder ijets meer daervoor te geniten als d’ interessenvan 560
caroli gulden sijnde der vijff voorkinderen bewesen moeders goet. Soe ist dat dat de weduwe
voorgemelt aen supplianten bijt’ opnemen der staedt mede heeft vertoont een reeckeninge,
daer vuit blijckt dat Bartholt Andriesen buiten gemeenschap aen sijn voorkinderen heeft
verschoten omtrent 400 caroli gulden hebben dan op aggreatie ende approbatie van V
weledele hoochachtbare geaccordeert, dat de meergemelte weduwe daervoor van de bouen
geroerde 575 gulden sal afftrecken dree hondert caroli gulden als vuit bijgaende instrument
van accort is te erfen versoeckende hijrop V weledele hoochachtbare ratificatie ende
approbatie.
Was opt’ accort geteeckent: Schepenen ende Raedt het accordt hebbende geexamineert ende

Pagina 50 van 184

doirsien ende bevindende t’ selue in redenen ende billickheit te bestaen approberen ende
ratificeren hetselue gelick dan haer hoochachtbare t’ selve approberen ende ratificeren mits
desen.
207. Den 14de Maij Anno 1659, fol.74.
Opte requeste van Hermen Otsen ende Joannes van Eems, in qualite als momberen van
zaeliger Werner Berents backer, onmundige naergelatene kinderen met namen Berent ende
Beertien Werners van Tongeren, remonstrerende hoe dat de selve kinderen ongeschift ende
ongescheiden noch sijn gesten, met respectiue moeijen, soe ten reguarde van de goederen als
van de olders sijn heergecomen als ten respecte vant’ goet van Agnita Wijndels ende Windelt
Berentsen is angestoruen waerin alsoe van de andere sijdt de scheijdinge werdt versoecht,
ende vertoonderen t’ selue niet ondienstlijck vinden oock sulcks niet willen off connen
effectueren sonder V edele authorisatie, versoeckende dat V edele achtbare haer moegen
geliuen, tot de verhaelde diuisie ofte scheidinge te qualificeren voor haer onmundigen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen hijrinne verhaelt, om met
hare plechkinderen moeijen, soe ten requarde sijn heergecomen, als oock ten respectiue vant’
goet soe haer van Agnita Wijndels ende Windelt Berentsen is angestoruen, in scheidinge ende
deelinge temoegen treeden, te meer ermits soedanige scheidinge ende delinge van de andere
zijdt werdt versoecht.
208. Den 18de Maij Anno 1659, fol.74vo.
Opte requeste vande weduwe van zaeliger Hermen Jansen droechscherder t’ sampt de
momberen van derselffs onmundige kinderen, remonstrerende hoe dat supplianten wel van
sints souden sijn de goederen soe bij zaeliger Hermen Jansen naegelaten sijn ten profijte van
de onmundige kinderen als mede tot betaelinge vande schulden te vercoopen, doch al soe
supplianten sich beswaert vinden sulckx te doen sonder ken(n)is approbatie ende authorisatie
van V weledele die als ouermomberen sijn vande onmundige, soe ist dat supplianten
deshaluen sich addresseren tot V weledele Achtbare versoeckende authorisatie om de gereede
goederen ten meesten oirbaer ende profijte van de onmundigen ende de creditueren van den
boedel te vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen hijrinne verhaelt om neffens
de naegelatene weduwe van zaeliger Hermen Jansen droechscherder de gereede goederen van
obgemelte Hermen Jansen naegelatene tot betaelinge vande schulden des erffhuijser ende
vande voorschreven weduwe ende supplianten plechkinderen tenmeesten prijse te moegen
vercoopen.
209. Den 4de Junij Anno 1659, fol.75vo.
Opte requeste van Meintien Wolffsen weduwe van zaeliger Gijsbert Sass ende Henrick
Gerritsen Clooster ende Jacob Verwer, als momberen van Greetien Dircksen onmundige
kinderen in echte geprocreert bij zaeliger Johannes Verwer, remonstrerende, hoe dat Henrick
Blome laeckenbereijder alhijr sugitieff is geworden mede nemende alle sijne goederen,
vuitgesondert allen het laeckenbereiders gereetschap, soe hij vande voorschreuen momberen
heeft gecooft, tis nu soe dat supplianten Meijntien Wolff rest van een jaer huijshuijre 43
goltgulden ende dan noch een vijer deel jaers daer hij al gerede ingetreden was, ende de
momberen van zaeliger Johannes Verwers kinderen rest van het vercoofte gereetschap noch
omtrent 80 caroli gulden ende alsoe tegenwoirdich dair een coopman is, die het voorschreuen
gereetschap wel soude coopen; versoeckende ouer sulckx, dat V Ed. Henrick Sasse soone van
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Meintien Wolff sampt de voorschreuen momberen believen te authoriseren om het
voornoemte gereetschap door den vendumeester te vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren den Ed. Henrick Sasse ende Henrick
Gerritsen Clooster ende Jacob Verwer als momberen van Gretien Dircksen onmundige
kinderen bij zaeliger Joannes Verwer in echtschap geprepocreert, om het droechscheerders
gereetschap hijrinne verhaelt, ten meesten prijse durch een vendumeester te doen vercoopen.

210. Den 6 Junij Anno 1659, fol.76.
Opte requeste vande vrienden van Jan Henricksen Gorte de welcke inpotent is, dat sijn
minderiarige soon Jacob Jansen van Suijren momberen gestelt sijn aengaende d’ erffenis van
Geesien Henricksen saliger; maer niet van wegen des kindts moederlijck goet dergestalt
supplianten versoecken, dat V weledele hoochachtbare het kindt belangende, de bedieninge
van t’ moederlijck goet gelieuen wille momberen te setten met namen Gerrit Jansen Eethinch
ende Henrick Wolthuijs.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Gerrit Jansen Eethinch ende Henrick
Wolthuijs tot momberen ouer dies kindes hijrinne verhaelde moederlijcke goet.

211. Den 15 Junij Anno 1659, fol.76vo.
Sijn Jurrien Brudegoem in sijn groote armode ende ongelegentheit vuitte Ecclesiastique
Camer van de heer Santen begunstiget met vijfthijn goltgulden.

212. Idem [15 Junij Anno 1659], fol.76vo.
Gerrit Petersen geweesene schoelmeester tot Brunnepers dochtertien; is om goede
consideratien tot eenige hemtiens vuit het auerschott vande Ecclesiastique Camer vande heer
Crachtsen met acht caroli gulden begunstiget.

213. Den 23 Junij Anno 1659, fol.77.
Hebben Schepenen ende Raedt tot opbouwinge van Jan Vrijsenburchs verbrande huijs aen
geene zijde de Stadt Swolle hem vereert vuitte Ecclesiastique Camer vande heer Santen met
vijffentwintich caroli gulden vijer stuuers.
214. Den 28ste Junij Anno 1659, fol.77.
Opte requeste van Petertien Jansen versoeckende remissie van eenige jaren van een thins van
vijer goltgulden gaende vuit haer huijs Achter de Nijemuijre omtrent Jurrien Lucasens huijs
ouergelegen alsoe haer suppliante een weduwe sijnde haer onmoegelijck valt de
achterstedicheit vande voorschreuen thins langer te connen betaelen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliante de verloopene jaren thinsen tot
Paesschen Anno 1659 vuit het huijs ende arue hijrinne verhaelt verschenen.
215. Den 30ste Junij Anno 1659, fol.77vo.
Opde requeste van Roeloff Nessinck, remonstrerende, hoe dat hij binnenshuijs heeft een
groote quantiteit buscruit, ende alle dage om sijne negotie daer mede te doen, meerder is
verwaechtende tis nu soe dat suppliants naebuiren hem dagelijcks clachtich vallen als
vreesende voor ongeluck, ende alsoe het oock niet sonder perickel is, als ist dat suppliant tot
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het leggen van sijn busecruit wel soude versoecken de tooren, die daer staet bij de Broder
Poorte op den wall nae de Cellebroders aen als weetende suppliant een bequamen plaetse daer
toe om alle perickel voor te comen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen ende staen de suppliant toe de tooren
hijrinne verhaelt tot het leggen van sijn buscruit ende dat bij prouisie ende tot reuocatie van
haer hoichachtbare.

216. Idem [30 Junij 1659], fol.78.
Opte requeste van de Glasemaeckeren deser Stadt versoeckende betaelinge van also danich
glas, als deselve Anno 1656 voor een Achtbare Magistraet ende haere Secretarien in de Bouen
kercke gemaeckt hebben ende haer aenbestedet is geweest bij de prouisoren ende
kerckmeesteren voor 200 caroli gulden.
Was geapost: Schepenen ende raedt, ordonneren de heer Sloot, om vuit sijn auerschott van
sijn Camer de Anno 1656 hondert caroli gulden tot dese hijrinne verhaelt twee hondert caroli
gulden te betaelen ende verstaen haer Ed. dat de resterende hondert caroli gulden vuit het
auerschott van de Ecclesiastique goederen ofte Camer van de heer Crachtsen sal voldaen
worden.

217. Idem [30 Junij 1659], fol.78.
Opt’ versoeck van Jan Gerritsen Veene, hebben hem Schepenen ende Raedt vuitte
Ecclesiastique Camer van den E.E. Santen begunstiget met vijffentwintich caroli gulden eens.
218. Den 2de Julij 1659, fol.78.
Opte requeste van de Gildemeisters vant’ Chirurgijns Gilde dolerende dat Abraham Sasbout
ordinares operatuer deser Stadt, sich ondewint tegen den inhoudt van haeren Gildebrieff,
eenige operatien te doen buijten de tegenwoordicheijt van den Ordinarius Medisch Doctor
ende 2 Hooftluijden van het Gilde, dat hij oock de wonden daervan sich onderwint te genesen
het welck niet hem, maer de Chirurgijns is competerende met versoeck dat Burgemeesters,
Schepenen ende Raedt tege het een en ander ordre belieffde te stellen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen in gevolg van de affgegevenen Gildebrieff dat
geene Operatuers alhier eenige operatie van brueck, steen ofte beensnijden, voorts
oogenwerckinge off andere vermengt met pericul des levents, sal vermogen te doen dan in
praesentie van de Ordinaris Medicinae Doctor en de twee Hooftluijden van het Chirurchijns
Gilde deser Stadt. Sullende het de patienten oft derselver vrunden in het cureren vrij staen, te
gebruicken den Operatuer off ijmandt der Chirurchijns soo en als dieselve goet vinden.

219. Idem [2 Julij 1659], fol.79.
Opte requeste van Jdtijen Jdsens naegelatene weduwe van zaliger Willem Bruins
Timmerman, versoeckende dewijle sije suppliante van middelen ontblotet is, dat Willem
Jansen laeckemaecker ende Jan Jansen drochscherder als momberen van haer kinderen
moegen geordonneert worden hare kinderen als van clederen gansch niet versien wesende,
vuitte bestemoeders goederen op hare kinderen veruallen wesende, deselue met cleding en
vuit 56 caroli gulden ende de voorscheuen momberen berstende te versorgen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, het bericht van de respectiue momberen hijrinne
verhaelt, hijr opgesien hebbende verstaen dat de momberen suppliants kinderen
naegelegentheit met een cledinge vuitte kinderen goederen van de 56 caroli gulden sullen
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hebben te versien.
220. Den 3de Julij Anno 1659, fol.79vo.
Opte requeste van Mr. Elias de Muller steenhouwer, versoeckende consent om een woeninge
te moegen bouwen ande Stadts muijre buiten de Vischpoorte ter plaetsen bij suppliant
Schepenen ende Raedt aengeweesen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant om vermoegens het laeste
ouergelechte model, een dwaers huijs aen deser Stadts muijre te moegen bouwen, wesende
binnen muijrs breet twintich voten, streckende van de Tooren tot aen Flissers boije, waer van
tot een thins ande Stadt des jaers betaelt sal worden vijff goltgulden, doch soe lange suppliant
inden leuen werdt sijn ende sijn neeringe vande steencoopmanschap ende steenhouwen werdt
doen ende exerceren sal van de voorschreuen thins niet hebben te betaelen.
221. Den 7de Julij Anno 1659, fol.79vo.
Alsoe de Ontfangen ende Burgemeester Vreese haer hoichachtbare heeft bekent gemaeckt van
de weduwe van zaliger Mr. Roloff Hermsen aen sijn E. becomen te hebben haer recht ende
gerechticheit een seeckere plantasie ende wijngaert buiten de Broederpoort, van deselue porte
tot aen Zacharias Petersen plantasie ende wijngaert streckende. Versoekende daervan van
haere hoichachtbare approbatie ende ratificatie als ist dat hare hoichachtbare deselue
ouerdoeninge van het voorschreuen recht ende gerechticheit ande voorschreuen plantasie ende
wijngaert, hebben geapprobeert ende geratificeert approberen ende ratificeren deselue cracht
deses.
222. Den 28ste Julij Anno 1659, fol.80.
Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van Lucas Gerritsen, Willem Lubbertsen ende
Willem Berentsen als momberen van de onmundige kinderen van zaliger Aelt Driesen bij
Jannechien Jansen in echtschap geprocreert, geapprobeert ende ratificeren seeckeren coop,
soe de voorschreuen momberen wegen twee derdedeelen van seecker Campken Heerenlandt
als oock mede van twee derdedeelen van een clein plaggenveltken groot de somma van
soeuen en vijfftich caroli gulden met Luier Daendels Scholtis des Ampte Heerde hebben
gehouden ende ingegaen; liggende de voorschreuen beijde parceelen landes inde Ampt van
Heerde ende Buijrschap Mercluijden, approberende ende ratificeren voorts haer hoichachtbare
de voorschreuen coop cracht deses.

223. Idem [28 Julij 1659], fol.80vo.
Opt’ versoeck van de momberen van de naegelatene kinderen van Geert Toenissen, hebben
Schepenen ende Raedt geapprobeert ende geratificeert, alsoedanigen vuitcoop van de erffnisse
van zaliger Aert Hermsen als de voorschreuen momberen met Anna Gerritsen naegelatene
weduwe van den voorschreuen zaliger Aert Hermsen voor de somma van vijfftich caroli
gulden gehouden hebben, approberen ende ratificeren devoorts haer hoichachtbare de
voorschreuen vuitcoop van de voorschreuen erffnisse cracht deses.
224. Den 13de Augusti Anno 1659, fol.80vo.
Opte requeste van de weduwe Trijne Sanders versoeckende in haren hoogen olderdoem ende
groote onuermoegentheit met een penninckien geassisteert te moegen worden.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens, soe
suppliante vuitte Ecclesiastique Camer van de heer Santen sal hebben te ontfangen.

225. Idem [13 Augusti 1659], fol.81.
Opte requeste van Reijner Dubbeltsen Leeu meijer op deser Stadts arue Soeuelingen,
versoeckende remissie van sijn pacht om redenen in de requeste gededuceert.
Was geapost: Hijr op can niet gedaen ofte gedisponeert worden maer in regardt dat daer
Schole gehouden wordt ten huijse van suppliant op de Stadts Camer ten dienste van de
huijsluijdens kinderen opt’ Eijlandt. Soe worden hem suppliant dessals in de respectiue deser
Stadts Camer van sijn pacht geremitteert vijffentwintich caroli gulden des jaers ende sulckx te
continueren, soe lange de Schole alsdan alnoch sal gehouden worden.

226. Den 13 Augusti 1659, fol.81vo.
Die E. Johan en Reijner. Gansneb genaempt (Tengnaegel) remonstreren V Wel Ed.
hoochachtbare eerbiedelich welcker gestalte haer pleechkijndt bij wijlen Jurgen Gansneb
genaempt Tengenaegel Lieutenandt en Joffer Agnes Droste in echtschap verweckt mit
gemelte Johan Gansneb gnt. Tengenaegel gemeen heeft een capitael van vijff duijsent caroli
gulden staende op d’ heer van Buiren int’ landt van Munster woenachtich tot welckes
vervorderinge alsoe sijn E. huijsvrou met d’ erste occasie derwaers gedeckt sich te begeuen
en nootwendich met d’ originele obligatie dient geinstrurt toe sijn. Versoecken gemelte
momberen V Wel Ed. hooch Achtbare gelieuen daertoe expres consent te draegen ten eijnde
deselue in onverwachter cas van interversie der gemelte obligatie, weesende de reijse in de
quartieren alnoch nijet all te veilich buijtten binder en schaede mochten verblijuen.
Was geapost: Burgemeesters, Schepenen ende Raedt, der Stadt Campen der heeren
remonstranten billick ende behoorlick versoeck in deliberatie gelecht ende ouerwoegen
hebbende, hebben geconsenteert ende consentieren in ende vermits dese, dat de originele
obligatie slaende op d’ heer van Buijren in landt van Munster, van vijff duijsent caroli gulden,
bij de Wel Ed. Joffer Margrita Droste huijsvrou van de Wel Ed. Bmr. Jan Gansneb
gnt.Tengenaegel, nae Munster, tot beuorderinge van haer Wel Ed. selffs ende haer
remonstranten pleechtkijnders saecke mede mach worden genoemen, mits dat alhijer in
plaetse van de originele obligatie, om de onveijlicheijt van de reijse in de quartieren een
authenticque copie in den Ed. Gerichte alhijer sal verblijven ende berusten.

227. Dito [13 Augusti 1659], fol.82.
Opte requeste van de Ed. Roeloff Lambertsen Eeckholt ende Jan Carsten vant’ Engbert. Als
momberen van de kijnderen van zaeliger Jan Helmichsen holtcooper ende Heiltien Engberts
remonstrerende hoe dat sij den staet van den boedel hebben opgenoemen ende naerstelich
naegesien ende beuinden nae rijpen ouerweeginge, dar de erffhuijs schulden, vuijt de gereede
goederen niet sullen cunnen worden voldaen. Versoeckende dat sij ten meesten oirbaer ende
profijte van de kijnderen eenige ongereede goederen moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, den staet van den boedel van Heijltien Engberts,
naegesien hebben consentieren supplianten datsoe eenighe ongereede goederen sullen moegen
vercoopen, om de erffhuijs schulden te betaelen.
228. Den 20ste Augusti Anno 1659, fol.82.
Bij resumptie van de Apostille de dato den 3 Julij lestleden, op de requeste van Mr. Elias de
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Mulder steenhouwer, affgegeuen; hebben Schepenen ende Raedt verstaen, dat hij Mr. Elias
voorschreuen sal moegen timmeren sijn huijs ende dit nae de roijnge tot in de Visschpoorte
ende ant’ waechthuijs, ende dit Flisser sijn boeije sal hebben te remoueren waervoor hij
Mr. Elias opgedaechten Flisser tot redelijckheit sal hebben te contenteren ende sal hij mr.
Elias int’ bouwen van sijn huijs wel hebben te letten, dat het secret van de Visschpoorte op
sijne weehre sal connen gereinicht ende vuitgedragen worden, ende dat de quade lucht vant
voorschreuen secret van de Visschpoorte bouen vuit eene pijpe vant’ selue secret sal connen
op ende wech trecken.
Voirts hebben haer hoichachtbare goet gevonden ende geordonneert dat deser Stadts
Cameners nae het model daervan sijnde ter plaetsen haer E.E. angewesen vijff boeijen bijt’
Turffdragers huijssien sullen doen bouwen.
229. Den 22ste Augusti Anno 1659, fol.82vo.
Hebben Schepeen ende Raedt opt’ versoeck van de Creditoren van Bartholomeus Jurriaensen
van Putten ende zaliger Lutgertien Jurriaensen int’ leuen eheluijdens boedel, tot curatoren
ouer den seluen boedel geauthoriseert, doende sulckx vermits desen de Eerbaren Lambert
Jurriaensen Ridder, Jan Carsten vant’ Engbert, Gerrit Huijge ende Geert Hermsen Backer,
dewelcke alle vijere in den Gerichte wesende erschenen, de voorschreuen curatelschap
hebben geaccepteert ende aengenomen.
Coram: Dirck Henricks Vreese, Johan Sloot.
230. Den 27ste Augusti Anno 1659, fol.83.
Opte requeste van Anna van der Straten; versoeckende in haer hoogen olderdoem ende
soberen staet, met een penninckien begunstiget te worden.
Was geapost: Schepenen ende Readt begunstigen suppliante vuitte Ecclesiastique Camer van
den E.E, Camener Santen sal hebben te ontfangen.

231. Den eersten Sept(ember) Anno 1659, fol.83.
Opte requeste van de weduwe Margien Geerlofs, versoeckende in haren hoogen olderdoem
van 96 jaren ende soberen staet ende sieckte, een liberale assistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met vijffthijn goltgulden eens,
soe suppliante vuitte Ecclesiastique Camer van den Camener de E.E. Santen sal hebben te
ontfangen.

232. Den 10 Septembris Anno 1659, fol.83.
Opte requeste van Dauidt Hulsenar, versoeckende dat sijn soon Petrus Hulsenar genaemt soe
met groten vlijt en loeff alhijr Scholen gegaen heeft ende nu nae de Accademie geerne sich
soude begeuen, om sijne studia voirt te setten edoch van middelen niet wel sijnde versien;
versoeckende alsoe tot het voltrecken van sijne voorschreuen soons studia te moegen
geassisteert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen des suppliants soone Petrus Hulsenar tot
sijne studia voor den tijt van dree jaren des jaers met hondert caroli gulden in twee termijnen
vant’ deser Stadts Ecclesiastique goederen te ontfangen ijder termijn met vijfftich caroli
gulden warvan nu toecomende Michaelis het eerste termijn van vijfftich caroli gulden sal
verschenen wesen ende op Paesschen daeraen volgende, het tweede termijn ende soe
vervolgents de voorschreuen dree jaren betaelt te worden.
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233. Den 13de Septemb(ris) Anno 1659, fol.84.
Opte requeste van de Crediteuren van zaliger Joffer Berta van Middachten weduwe Bouwers,
remonstrerende hoe dat desselfs boedel vermits de sieckten toestant van haer Ed. dochter soe
niet altewel met hare sinnen is verwaert tot nochtoe ongereddet is verbleven, tot den
Crediteuren merckelijcke naedeel ende ongelegentheit, versoeckende ouer sulckx de
voorschreuen Creditoren dat haer hoich Achtbare over de voorschreuen boedel gelieuen
Curatoren te stellen, ende daertoe t’ authoriseren de heer Burgemeester Henrick Crachtsen
Stuijrman J:V:Lt. Joncker Cracht Glauwe ende de Eersaeme Jan Carsten vant’ Engbert ten
eijnde de goederen van den boedel door E.E. ten overstaen van het Ed. Gerichte ten meesten
prijse moegen worden gedistraheert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt stellen tot Curatoren over den boedel hijrinne verhaelt
de heer Burgemeester Henrick Crachtsen Stuirman J:U:Lt. Joncker Cracht Glauwe ende de
Eersaeme Jan Carsten vant’ Engbert, authoriserende de voorschreuen Curatoren, om tot
reddinge van den voorschreuen boedel, des boedels goederen, ten ouerstaen van het Ed.
Gerichte ten meesten prijse te moegen distraheren.

234. Idem [13 Septembris 1659], fol.84vo.
Opte requeste van Goosen Goertsen hoedemaecker ende Roloff Nessinck als momberen van
den onmundigen Coendert Coendertsen, remonstrerende dat tot Haerlem wegen haer
voorschreuen pleechkindt noch twee jaren cost penningen staende betaelen ende alsoe tot
betaelinge van deselue ende andere cleine parcele wegen hare voorscheuen pleckindt niet
anders voorhanden is, als een verzegelinge van 100 goltgulden, slaende op secker huijs achter
de Buitenkercke gelegen, soe van des voorschreuen plechkindes grootmoeder hergecomen
ende het voorschreuen plechkindt aengeeruet is, versoeckende consent om de voorschreuen
verzegelinge van 100 goltgulden tot betaelinge van opgedaechte schulden te moegen
vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Readt authoriseren Goosen Goertsen ende Roloff Nessinck
als momberen over Coendert Coenders om tot betaelinge van het plechkindes schulden te
moegen alieneren ende vercoopen een verzegelinge van 100 goltgulden van der kindes
grootmoeder hergecomen ende het voorschreuen kindt wesende aengeerft slaende op seecker
huijs achter de Buitenkercke gelegen.

235. Den 28 Septemb(ris) Anno 1659, fol.85.
Hebben Schepenen ende Readt tot opbouwinge van een kercke toe Lobith vereert dertich
caroli gulden soe vuitte Ecclesiastique Camer van de heer Santen, sullen betaelt worden.
236. Den 24ste Septembris Anno 1659, fol.85vo.
Opte requeste van de momberen van zaliger Dirck Steuens kinderen met namen Henrick
Dircksen Vreese ende Dirck Jansen Bender remonstrerende, hoe dat de weduwe van zaliger
Steven Evertsen ende Willem Jansen voor haer 3 vijerde parten van sints sijn het huijs in de
Nijstrate te verkoopen overmits sij te gemote sijn groote reparatien. Versoeckende supplianten
consent en authorisatie om mede wegen hare plechkinderen haer voorschreven ¼ part des
voorschreven huijses ende arues te moegen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Readt authoriseren Henrick Dircksen Vreese ende Dirck
Jansen Bender als momber ouer zaliger Dirck Steuensen naegelatene kinderen, om neffens de
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medeeijgenaren het huijs ende arue hijrinne verhaelt ten meesten prijse te moegen alieneren
ende vercoopen ende de penningen voor de onmundigen voorschreuen daervan comende te
procederen, verstaen haer hoichachtbare dat op een goedt onderpandt tot profijt van de
voorschreuen onmundige behoiren belecht te worden.

237. Idem [24 Septembris 1659], fol.86.
Jn regardt van de groote geleedene schade bij Albert Dircksen woenende bij de Santberch,
durch den brandt hebbende geleeden, hebben Schepenen ende Raedt hem vuitte
Ecclesiastique Camer van de heer Camener Santen begunstiget met vijff en twintich
goltgulden.

238. Den 13 Septemb(ris) 1659, fol.86.
Opte requeste van Annigien Henrix in grote armoede vervallen.
Was geapost: Wordt begunsticht met thijn caroli gulden eens, t’ ontfangen uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Santen.

239. Idem [13 Septembris 1659], fol.86.
Js oock Dirckien de weduwe van Andries Jansen begunstigt, met thijn goltgulden eens
t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Santen.

240. Den 18 Octob(ris) 1659, fol.86vo.
Opte requeste van Hermen Thijmensen Coninck, Schoolmeester van de Buijten kercke
versoeckende een tractament.
Was geapost: Suppliant wordt om consideratien begunstiget met vijffentwintich caroli
gulden jaerlix, t’ ontfangen uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer in twee termijnen, als
Paesschen en Michaelis waervan het eerste termijn op Michaelis laest voorleden wordt
verstaen te sijn verschenen.
241. Den 26ste Octobris Anno 1659, fol.86vo.
Opte requeste van Dirck Lamberts en Henrick van der Linde als mombaeren van Stijntien
Goossens onmondige dochter van zalige Goossen van der Linde en Trijntien Coops sijn
huijsvrou, voorts Aelt Janssen Scheene en Berent van der Linde als mombaeren van Jan
Goossens onmondige naergelaten soon van den selven Goossen van der Linde en Geertien
Rutgerts sijn andere huijsvrou, sijnde ijder voor een vierde part en Geertien Rutgers voor de
helfte van het huijs de Meppelerije tot Bronnepe gelegen, waeraen veele oncosten tot reparatie
worden geconsumeert sonder dat het selve ijets van merite compt op te brengen, waer over
remonstranten versochten consent en authorisatie, om nevents meer gemelte Geertien Rutgerts
ijder voor haer pupil, dit huijs mede te mogen vercopen.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt verstaen dat het huijs hier in
genoempt, bij supplianten als momberen mede sal mogen worden vercoft mits de penningen
daer van procederende, tot proffijt van de onmondigen worden belegt.

242. Idem [26 Octobris 1659], fol.87vo.
Opte requeste van Willem Dirxen Vogel, Egbert Rutgers op den Langen Es, Remmelt
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Lubberts, Jan Henrixen op ten Hogen Es, Henrick Alberts, Jan Backer, Jan Stevents, Lambert
Egbertsen Coeijer en Lambert Willemsen versoeckende alsoo het geduirige regenegen haere
landen hadden bedorven, soo dat sij niet allen haere beesten van daer hebben moeten
wechnemen, maer oock soo weijnich voeder gewonnen, waer mede sij dieselve sullen connen
nijt voeren, dat om in dese groote ongenegentheijt eenigsints te worden gesouladeert, haer
mochten werden geaccordeert eenige peerden ijder op Seveningen desen herffst te mogen
slaen.
Was geapost: Supplianten wordt om consideratien toegestaen, voor een tijt bij provisie op
Seveningen te mogen slaen ijder twee peerden.

243. Idem [26 Octobris 1659], fol.88.
Opte requeste van Jacob Petersen Velthuis, remonstrerende dat hem wegents sijn huijsvrou
nijt het erffenis van zaliger Oede Jans competeert 30 caroli gulden, met versoeck dat hem
sodaene penningen mogte werden gratieuselijck gevolgt, off ten minsten toegestaen, daer
tegen in te houden seeckere negen caroli gulden soo hij wegen gecofte goederen aen het selve
erffhuijs ten achteren was.
Was geapost: Wordt verstaen dat den suppliant de negen gulden, soo hij in het erffhuis van
Oede Jans te quaede is, sal hebben te betaelen, voor beholdents sijne actie soo hij tegents het
selve erffhuijs van verdient loon, off andersints soude mogen hebben.

244. Den 27 Octob(ris) 1659, fol.88vo.
Opt’ requeste van de vande Gildemeesters van de Smits Gilde vertoenende hoe dat sij bij
haer gilde maer hebben maer een maete, waer mede sij haer smits coelen meeten, sonder dat
sij bij haer gilde hebben, een tonne waermede sij de holt coelen meeten, versoeckende consent
om voor haer gilde , een tonne te moegen laeten maecken om holtcoolen daer mede te
meeten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren supplianten, om een cooltonne te moegen
laeten maeck tot behoeft vant Smitgilde, mits dat d’ seluige bij deser Stadt Campens ijcker
geijckt worde.

245. Den 28 Octob(er) 1659, fol.89.
Opt’ requeste van Joffer Margareta van der Feltst weduwe van wijlen Bmr Albart van der Hell
mit eerbiedeninge toe kennen gevende, hoe dat sij vertonersche (verstaen hebbende, dat V wel
edele hebben goet geuonden dat sije de copia vant’ proces soude sijn te becoemen) ende
ouermits sij supplianten daer haer onvermoegentheijt ende soberen staet, nijet can vuijtvoeren
versoeckende haer daer toe een reijse penninck te moegen toe gelecht worden.
Was geapost: Burgemesteren, Schepenen ende Raedt hebben supplianten op haer versoeck
toegelecht d’ somme van vijff en twintich goltgulden d’ welcke van de heer Burgemeester
Henrick Crachtsen Stuirman J.V.D. vuijt sijn E. ouerschot van de Geestelicke Caemer sal
hebben t’ ontfangen.

246. Idem [28 Octobris 1659], fol.89.
Opte requeste van Jaacques Marck (van Bouaen voorleser en voorsanger in de Fransche
kerck, versoeckende vermeerderinge van tractament.
Was geapost: Wordt begunsticht met twintich caroli gulden eens, te ontfangen uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Bmr. Santen.
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247. Idem [28 Octobris 1659], fol.89vo.
Opte requeste van Peter Veen en Jan Wijcherts momberen van Thomas Berents onmondige
kinderen, mede van Gerrijt Lourens en Thomas Berentsen roeper, mombaeren van Jan
Berents kinderen, remonstrerende dat haere pleechkinderen in de stammen, een ijder is
aengesturven van haer bestemoeder Geertien Roepers, seecker huijsien in de Breede steege
gelegen waertoe sich tegenwoordichen persoon praesenteerde om te coopen, tot welcke de
ander intressenten sijnde genegen, versochten supplianten wegen haere pupillen tot sodaene
vercopinge mede geauthoriseert te mogen worden.
Was geapost: De mombaeren hier in respective genoemt, worden geauthoriseert nevents de
andere eijgenaren dit hier genoemde huijs mede voor haer onmondige te mogen vercopen,
mits doende sulx op naerder approbatie van Schepenen ende Raedt.
In marge: Den 19 November 1659.
Hebben Schepenen ende Raedt de coop van dit huijs, vercoft voor 300 goltgulden, aen
Jan Henrixen Laeckenmeester, geapprobeert.

248. Den 3de Novemb(ris) 1659, fol.90.
Opte requeste van Claes Janssen van der Hoeve, ende Jan Janssen van der Hoeve,
versoeckende alhier binnen dese Stadt te mogen setten een veruwerije.
Was geapost: Dit versoeck wordt den supplianten gunstelijck toegestaen.

249. Idem [3 Novembris 1659], fol.90.
Opte requeste van de weduwe van Hans Braeckel, olt 82 iaeren en van haer man, soo de Stadt
lange iaeren getrouwelijck heeft gedient, overgelaten in groote armoede met versoeck van te
mogen continueeren in het ontfangen van twee caroli gulden des weecks, haer man zaliger
toegestaen.
Was geapost: Wordt begunsticht om goede consideratien met een daeler des weecks,
t’ ontfangen uijt deser Stadts Caemer.

250. Den 6 Novemb(ris) 1659, fol.90vo.
Is de weduwe Hell, tot becominge van copie van seeckere proceduire, groot 350 bladen, noch
toegelecht een somma van 25 goltgulden t’ ontfangen uijt het overschot van de Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Crachtsen Stuirman J:V:Lt.

251. Den 8. 9b. (Novembris) 1659, fol.90vo.
Op een ingelangde memorie van Jan Lamberts in Mastebroecker dijck, sijn landt tegen over
de Geestelijcke dijck gelegen, seer was vergraeven en beschaedigt met versoeck dat hem daer
tegen gunstelijck mochte werden geremitteert, twee iaeren uijtganck soo hij inde
Ecclesiastique Caemer van de heeren Hoolboom en Santen respective was ten achteren jaerlix
monterende 85 caroli gulden.
Was geapost: Om consideratien worden den suppliant dese twee jaeren geremitteert.

252. Den 10 Novemb(er) 1659, fol.91.
Opte requeste van Geertruits Herms naeste vrunden onnosel en met het Geertruiden Gasthuijs
begunsticht sijnde, remonstrerende hoe dat onder andere goederen, met haer vijff kinderen,
waer van het eene sieck, int’ gemeen is hebbende, mede sij een seecker huisken met een
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hoffien volgents inventaris daer bij overgelegt, en dat onder de kinderen sij een dochter olt 23
iaeren, welcke praesenteert bij de andere in te trecken, en die helpen grootmaecken, soo sij het
voorschreven huijsken en hoffken aen haer mochten vooruit behouden, met versoeck dat haer
sulx bij Schepenen ende Raedt moge worden toegestaen onder belofte als dan de kinderen
sonder ijmandt lastich te vallen, te sullen opbrengen.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt verstaen, dat de kerckmeesteren van
het Geertruiden Gasthuijs tot profijt van hetselve van Geertruit Herms goederen sullen heben
te trecken een obligatie van drie hondert caroli gulden, slaende op Jan Willems de ionge, ende
van mede de helfte van het hoeij in het huijs sijnde, sullende het huijs verdere obligatien en
andere goederen tot opvoedinge van de kinderen en betaelinge der schulden, bij de vrunden en
kinderen verblijven.

253. Idem [10 Novembris 1659], fol.91vo.
Opte requeste van Jacob Janssen meijer op Oenen, vertonende hoe dat hij vertrout sijnde aen
de weduwe van zaliger Lubbert Rijxen, wordt gemaent voor 200 caroli gulden resterende
pacht van de jaeren 1651 en 52, en mede voor inde 30 gulden openstaende inde Ecclesiastique
Caemer van de heer Ram met versoeck alle de voorkinderen sijnde puir arm waar van hij
suppliant een uijt commiseratie onderhoudt, de helfte daer van notorie aengaet, en hij daer en
boven groote schade heeft geleden, dat der kinderenschult quijt gescholden en hem voor een
gedeelte remissie gedaen mogte worden.
Was geapost: Wordt gratieuselijck geremitteert, de helft van de resterende pachtpenningen
wegents de voorkinderen, sonder dat suppliant eenige verdere praetensie sal hebben te
maecken.

254. Idem [10 Novembris 1659], fol.92vo.
Opte requeste overgegeven uijtten naem ende van wegen de Magistraet en Kerckmeesteren
van der Stadt, versoeckende 50 caroli gulden tot een glas (in de kerck van Noorthoorn), met
deser Stadts wapens in de kercke aldaer te stellen.
Was geapost: Wanneer dit glas sal sijn gemaeckt willen Burgemeesteren, Schepenen ende
Raedt der Stadt Campen ordre stellen, tot betaelinge van de 50 caroli gulden daertoe versocht.

255. Den 12 Novemb(er) 1659, fol.92vo.
Opte requeste van Bettien Cremers weduwe van Hermen Reuse, remonstrerende dat de
erffgenaemen van haer zaliger mans vader en moeder van meininge sijn, derselver goederen
onder haer te deilen, met versoeck alsoo haere 3 onmondige kinderen tot dese erffenisse ex
capite et loco patris mede sijn gerechticht dat Frerick Willemsen Vos en Toenis Helmichsen
backer mochte werden geauthoriseert, om uijtte naem en van wegen haer onmondige
kinderen, dese scheijding van bestevaeders en bestemoeders goederen, mogen werden
geauthoriseert.
Was geapost: De personen hier in genaempt worden geauthoriseert om uijtten naem van de
onmondige dese scheijdinge en deilinge bij te wonen, en te helpen perfecteren.

256. Idem [12 November 1659], fol.93.
Opte requeste vande weduwe Jan Rutgerts sittende met 7 kinderen in een soberen toestandt,
remonstrerende dat haer saliger eheman van de Stadt gecoft heeft een peerdt voor achthijnde
halve daeler het welcke naer sijn overlijden weder vercoft heeft moeten worden voor 2 ½
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daeler, met versoeck van een gratieuse remissie.
Was geapost: Om redenen van suppliantinnen armoede, wordt dieselve de helfte van de
achthijnde halve daeler geremitteert.

257. Idem [12 November 1659], fol.93vo.
Mr. Cornelis Beltvader en sijn huijsvrou sijn om redenen begunstiget met vijffentwintich
caroli gulden eens, den gulden tot 20 stuijver t’ ontfangen vijt de opcomsten van den Belt.

258. Den 15 Novemb(er) 1659, fol.93vo.
Opte requeste van Aert Post als bestevader en voorts van de mombaeren van zaeliger Rutger
Posts onmondige kinderen, remonstrerende dat den boedel van Rutger Post voorschreven
wordt bevonden meerder te sijn becoment met schulden als de goederen van dieselve hebben
connen uijtbrengen en dat daervan de principaelste Creditueren sijn, hij Aert Post met
147, Henrick de voorsoone van zaliger Rutger Post met 690, de onmondige kinderen met 650,
en de pupille soo lam is, met 136 caroli gulden, soo bij remissie van pacht door Schepenen
ende Raedt het selve waeren toegelecht dat hij Aert Post en Henrick Rutgers voorsoone,
genegen waeren haere schult te remitteren, op dat alle de schuldenaeren mochten werden
voldaen, wanneer Schepenen ende Raedt belieffden te verstaen, dat blijvende de 136 gulden
voor het lamme in sijn geheel, het geene in de betaelinge noch mochte te cort comen, sullende
volgents den overgelechte staet monteren ongeveer hondert rijxdaelders, van der onmondigen
bewesene 650 gulden mochte werden gedefalceert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt het versoeck van de supplianten hebbende gelecht in
deliberatie, en daerop dieselve oock mondelinge gehoort, accorderen, dat bij quijtscheldinge
van des suppliants Aert Post en Rutger Posts voorsoone Henrick Post ijder haer achterwesen
voorbeholden, het lamme kint, die bij de Magistraet hem toegelechte hondert ses en dertich
caroli gulden in t’ geheel de resterende schult tot volcomen voldoeninge van Rutger Posts
Creditueren van der onmondigen penningen en die aen haer gedaene bewijsinge sal mogen
worden affgetrocken.

259. Den 17 Novembris 1659, fol.94vo.
Opte requeste van Engeltien Veen weduwe van zaliger Bartholomaeus Peters sijnde besocht
met blintheijt en beroernisse, versoeckende in haere ellende een gunstige ondersteuninge.
Was geapost: Wordt begunsticht met twintich goltgulden jaerlix, t’ ontfangen uijt deser
Stadts Ecclesiastique Caemer in 2 termijnen, als op Paesschen en Michaelis, waer van het
eerste op Michaelis laestleden wordt verstaen te sijn verschenen.

260. Idem [17 Novembris 1659], fol.95.
Opte requeste van Jan van der Hoeve sijnde seer ellendich en versoeckende met de
Ecclesiastique woninge, daer Aeltien Jans nu trouende aen Henrick Crijnssen in gewoont
heeft.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliant mette woninge hier in
versocht.
261. Den 20ste 9b. (Novembris) 1659, fol.95.
Opte requeste van Jan Willems tot Sweel versoeckende om verscheijden reden remissie.
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Was geapost: Wanneer de suppliant sijn andere achterstedige pachtpenningen sal hebben
betaelt, worden hem gunstich geremitteert 106 caroli gulden welcke hij van den iaere 1648
noch schuldigen ten achteren is.

262. Den 19 Novemb(ris) 1659, fol.95vo.
Opte requeste van de weduwe van wijlen Dirick Vrijdach versoeckende, alsoo sij aen de Stadt
ten achteren is drie iaeren tins, als het iaer 1657, 58 ende 1659, vuijt haer huijs ende
woeninghe aen Stadts muijre, dat haer deseluige ende noch eenige iaeren mochten werden
geremitteert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, remitteren suppliante haer achterstedige tins mit het
iaere 1660 incluijs.

263. Den 22 Novemb(ris) 1659, fol.95vo.
Opte requeste van Claes Janssen Raemacker, versoeckende een affdack te mogen timmeren
tegen over sijn huijs aen deser Stadts muiren om aldaer sijn speecken, vellingen en ander
houdt te mogen bergen.
Was geapost: Tot berginge van der suppliants sijn speecken, vellingen en ander hout wordt
hem toegestaen een open affdack aen deser Stadts muire tegen over sijn huijs te timmeren.

264. Idem [22 Novembris 1659], fol.96.
Opte requeste van Daniel Heidanus *(olim praeceptor 3de Classis), versoeckende tegen de
winter met een subsidie tot cledinge tegen den winter te mogen werden versocht.
Was geapost: Wordt begunsticht met een swarte mantel t’ ontfangen vijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Johan Gansneb gnt. Tegnegel.

265. Den 26 Novemb(ris) 1659, fol.96.
Opte requeste van Mr. Elias Vrijdach, versoeckende ten reguarde van sijnen moeijelijcken
dienst en het clein genoten wordende tractament en alnoch onvoorsien wesende van een
woninge, vermeerderinge van tractament.
Was geapost: Wordt begunsticht met vijf en twintich goltgulden eens, t’ ontfangen uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan Gansneb gnt. Tegnegel, en sal hij bij
de eerste occasie wanneer het een off ander tractament come open te vallen worden gehouden
voor gerecommandeert en op sijn versoeck tot vermeerderinge van tractament naerder en
gunstich worden gedisponeert.

266. Den 27 Nov(embris) 1659, fol.96.vo.
Is goetgevonden, dat de pompemaeckerije aen het Vleishuijs, tot dienst van de Stadt sal
worden ingecoft, en daer voor aende Creditueren van wijlen Henrick Pompemaecker werden
betaelt een somma van vijfftich caroli gulden t’ ontfangen uijt de Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Santen.

267. Den 29 Novemb(ris) 1659, fol.97.
Opte requeste van Peter en Mettien Aelts, te kennen gevende beswaert te sijn haer vader Jan
Aeltsens zaliger boedel te aenveerden met versoeck, dat daer over Curatoren gestelt mochten
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worden.
Was geapost: Gerrijt Meeussen Schinckel en Johan Carsten van t’ Engbert, worden tot
Curatoren over desen boedel geauthoriseert, om de goederen te inventariseren, te vercopen, en
de penningen daervan voortcomende te deponeren in het Gerichte ten einde daer op verderts
moge worden gedisponeert naer Stadtsrechte.
268. Den 1ste Decemb(ris) 1659, fol.97.
Opte requeste van Susanna Barré Maistrenesse, versoeckende vermeerderinge van tractament.
Was geapost: Wordt begunsticht met vijfthijn goltgulden eens, t’ ontfangen uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johans Gansneb gnt. Tegnegel.

269. Idem [1 Decembris] 1659, fol.97vo.
Vermits de groote schaede welcke door versterckinge der dijcken, en vervolgents
extraordinaris uijtgraevinge der landen Jan Bussencool als pachter van het Naeteers, heeft
geleden, soo remitteren hem Schepenen ende Raedt van sijn pacht jaerlix twaelff caroli
gulden het eerste te corten in desen Stadts Caemer van den iaere 1658 en soo voorts tot
expiratie der pachtiaeren toe.

270. Den 6 10b. (Decembris) 1659, fol.97vo.
Opte requeste van de Schaffers van het Gilde der getroude Drapeniersknechten,
remonstrerende dat sij van outs, tot hier toe, wanneer ijmandt van haer quame te overlijden de
nodinge der begraeffenis hebben gedaen door haer Gildeknecht voor st.? en dat haer sulx
tegenwoordich wierde verboden uijtten naem der ordinaris aenspreecker, het welcke
streckende tot haer merckelijck beswaer, versochten derhalven dat sij bij haer oude mochten
gelaten, en haer toegestaen worden door de Gildeknecht alnoch sodaene nodinge te mogen
doen, blijvende niettemin ijder vrij een doodebidder te mogen gebruicken.
Was geapost: Supplianten worden gelaten bij haer oude gebruick, en dien volgents haer
toegestaen de nodinge ter begraeffenis, over die geene soo onder haer comen te overlijden,
door haer Gildeknecht te mogen doen.

271. Den 8 10b. (Decembris) 1659, fol.98.
Opte requeste van de weduwe van Henrick van Wilssem, sijnde oud, arm, ellendich.
Was geapost: Wordt begunstigt met twintich goltgulden eens, t’ ontfangen uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan Gansneb gnt. Tegnegel, in twee
termijnen, te weten de eene helfte terstont en d’ ander helfte op Paesschen aenstaende.
272. Den 10de Decemb(ris) 1659, fol.98vo.
Op t’ versoeck van Toenis Jochemssen de Benne, dat sijn soon Karst de Benne het arve den
Bos op t’ Haetlandt gelegen van Willem Janssen en sijn huijsvrouwe, soude mogen
overnemen.
Was geapost: Suppliant wordt dese overneminge van het arve den Bos op het Haetlandt
liggende geconsenteert. Edoch dat hij suppliant voor sijn soone Karst de Benne sich borgt
constituore ende stelle.
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273. Idem [10 Decembris 1659], fol.98v.
Opte requeste van de momberen van zaliger Hermen Reusen en Claes Bartolts onmondige
kinderen, en mede de erffgenaemen van zaliger Willem Hermsen en desselffs huijsvrou,
remonstrerende dat volgents testament van zaliger Willem Hermssen voorschreven de
goederen, desselffs soon Frerick Willemsen voor het meeste gedeelte sijn verbonden, en
supplianten met denselven staende om te treden tot scheijdinge, en hij tot sijne dacholderen
daerin hebben versocht Dirck van Essen en Jan Carsten van t’ Engbert, en alsoo hij Frerick
Willemsen is van een variabel humuer, waer mede qualijck sal sijn te comen tot het einde,
versochten supplianten dat gedachte personen geesligeert, tot dese scheijdinge absolute
mochten werden geauthoriseert.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt authoriseren Dirck van Essen en
Johan Carsten van t’ Engbert om Frerick Willems Vos, in de deilinge van sijn olderen
goederen te sullen assisteren.

274. Idem [10 Decembris 1659], fol.99v.
Opte requeste van Thomas Pouweltsen, Gerrijt Willemsen Steenbicker, en Johan Cloeck
Twijchcoperen, versoeckende dat sij also met sijnde leden off onderworpen het
Corvemaeckers Gilde bevrijt te mogen worden van drie stuijvers per vim soo de
Corvemaeckers van twijch bij haer op de wal wordt opgeset moeten betaelen.
Was geapost: Jn gevolg van de apostil in dato den 2de Novembris 1650 op het regt van het
Corvemaeckers Gilde affgegeven, wordt verstaen, dat de supplianten de geeijscht wordende
drie stuijver van ijder vim, sullen hebben te betaelen dierectelijck aen de Boeckholder en
Armenbedienaeren.

275. Idem [10 Decembris 1659], fol.100.
Opte requeste van Pieter Steuentsen versoeckende, alsoo hij mit consent ende belieuen voor
deesen van eenen Achtbaere Magistraet opgebouwt heeft gehadt, seecker huijssien aen de
Stadtsmuijre naest de broederpoorte, soo hij suppliant door het ouerwijcken ende wechsacken
van deselue door vreese dat hem op sijn lijn hooft noch toe coemen te vallen tot sijnen sal
groeten schade wederomme heeft moeten affbreecken, dat hij een ander aldaer in plaetse
moege setten, mits betaelende de iaerlixsche tins, voor desen daer op geset.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, consentieren ende accorderen suppliant om aldaer ter
plaetse een nieuw huijssien te moegen bouwen, welcken plaetse hem door de heeren
Caemeners aengeweesen ende vuijtgesteecken sal worden, mits betaelinge van den iaerlixsche
tins daerop voor desen gestelt.

276. Den 17 Decemb(ris) 1659, fol.100.
Hebben Schepenen ende Raedt tot reparatie van het orgel tot Oldenzeel vereert 25
caroligulden, t’ ontfangen vijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan
Gansneb gnt. Tegnegel.
277. Den 16de Decemb(ris) 1659, fol.100vo.
Hebben Schepenen ende Raedt op het mondeling versoeck van Coop Janssen, oldste soone
van Jan Tenningen, verstaen, dat wanneer de vader het erve Tenningen compt te verlaten, off
anderts te versterven, als dan hij Coop Janssen voor andere in de huijre van het selve erve sal
worden gecontinueert.
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278. Den 24ste Decembris 1659, fol.100vo.
Op ’t request van de E. Steven de Lespiere, om ’t gebruijck van ’t Toorentien, soo aen de
Stadts muijre tegen ouer het huijs het Hoff genaemt gelegen, tot voortset van de sout neeringe.
Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt consenteeren suppliant het gebruijck
van gemelte Toorentien tot des Soutneeringe bevorderinge, mits dat suppliant het selue hier
toe bequaem maeckende eenichsints verbeetere ende verciere.
279. Den 24ste Decembris 1659, fol.101.
Opte requeste van Dr. Aegidius Langenburch, praeceptor 5de classis versoeckende
vermeerderinge van tractament.
Was geapost: Wordt begunsticht met 25 goltgulden eens t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique
Caemer eens van de heer Burgemeester Johan Gansneb gnt. Tegnegel.

280. Idem [24 Decembris 1659], fol.101.
Alsoo Johan van der Hoeve voor desen was begunsticht met seecker woninge, en dieselve
tegenwoordich alnoch niet vaceert hebben hem Schepenen ende Raedt, bij provisie tot
huijshuir begunstiget met thijn goltgulden eens uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer
Burgemeester Johan Gansneb gnt. Tegnegel.

281. Den 29 10b. (29 Decembris) 1659, fol.101.
Schepenen ende Raedt begunstigen Jtien Jdsens voor de laeste reijse, met thijn goltgulden
eens uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Johan Gansneb gnt. Tegnegel.

282. Dito [29 Decembris 1659], fol.101vo.
Opte requeste van Trijne Sanders versoeckende mit den penninck vuijt deser Stadts
Ecclesiastique goederen, tot haeren onderholt te moegen werden versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliantinne, mit thijn goltgulden eens,
om vuijt de geestlicke Caemer van de E. Burgemeester Joan Gansneb gnt. Tengenaegel
t’ ontfangen.
283. Den 5de Januarij 1660, fol.101vo.
Opte requeste van Joris Bruidegom, arm, oudt, ellendich.
Was geapost: Wordt begunsticht met vijffthijn goltgulden eens, t’ ontfangen uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan Gansneb gnt. Tregnegel.

284. Den 10 Jan(uarij) 1660, fol.101vo.
Opte requeste van de weduwe van zaliger Mr. Roeloff Herms backer, versoeckende dat haer
mochten werden toegestaen uijtte penningen van den boedel van zaliger Toenis de Lae en sijn
huijsvrou, te trecken, alsodaene 40 goltgulden als haer van huijshuir competeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren Jurrien Petersen de versochte 40 goltgulden
huijshuir aen de suppliante uijtte peningen van Toenis de Laes boedel geprocedeert, te sullen
betaelen, en wordt voorts Jurrien Petersen belast de verdere penningen in den Gerichte te
deponeren om daer in naer gelegentheijt van saecken te worden gedisponeert, als bevonde sal
worden te behoren.
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285. Den 4de Febr(uarij) 1660, fol.102.
Opte requeste van Lubbert Jansen Sleper, versoeckende remissie van eenige verschenen
jaeren thins, soo uijt sijn huijs, bij de Broeder poorte gelegen, waeren uijtgaende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ontslaen hem suppliant van de betaelinge van sije
achterstedicheit van thins tot den jaere 1660, soo uijt sijn huijs op de touwbaen gestaen
hebbende, ende tegenwoordich naerder bij de Broeder poorte geset sijnde jaerlijx was
uijtgaende.

286. Den 11 Febr(uarij) 1660, fol.102vo.
Is Arent Gerrijtsen, opsiender over eenige Stadts arbeijders, boven sijn dachuire jaerlix tot
tractament toegestaen vijff goltgulden uijtte Stadts Caemer t’ ontfangen.

287. Den 18 Febr(uarij) 1660, fol.102vo.
Op ’t request van Lisbet Albers sijnde gantsch arm ende geheel onbequaem om de kost voor
haer ende haer kinderties te winnen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met de somme van thien
goltgulden eens, soo uijt de Ecclesiastique Caemer sal hebben t’ ontfangen.

288. Den 18 Febr(uarij) 1660, fol.103.
Op t’ request van Aert Heimensen versoeckende remissie van f.7 (gulden) – 2 (stuijver) – 8
(penningen) soo hij aen de Ecclesiastique Caemer schuldich was.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt remitteren ende schelden suppliant
graetieuselijck quijt dese sijn achterstedige schult van 7 – 2 – 8, soo hem aen de
Ecclesiastique Caemer van den iaere 1658 noch stonden te betaelen.
289. Den 23ste Febr(uarij) 1660, fol.103.
Op ’t request van Gretien Jansen weduwe van saelige Remmelt Lubbertsen, dat het haer Ed.
Achtbaer soude gelieven het arve op de Heupe waer op suppliantinne woent aen haer te
nemen ende aen een ander te vehuijren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, vinden goet ende verstaen dat suppliantinne het arve
op de Heupe soo sij in pacht eenige jaeren gehadt heeft, ende noch eenige jaeren pachts daer
aen is hebbende sal moegen aen een ander goet man verhuijren, ende sullen Schepenen ende
Raedt ouer de schade die suppliantinne hier door soude moegen ouerkomen een insicht
hebben.

290. Idem [23 Februarij 1660], fol.103vo.
Op ’t request van Geertien Jansen weduwe van zaeliger Remmelt Lubbertsen, versoeckende
dat het arue op de Heupe van haer Ed. Achtbaere mochte werden ouergedaen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteeren suppliantinne van de overige 4 jaeren, soo
sij noch in pacht is hebbende, jaerlijx hondert caroli gulden ende sal het selue arue aen een
ander bequaem man moegen verhuijren, ende haer resterende penningen opbrengen.

291. Idem [23 Februarij 1660], fol.103vo.
Op het request van de mombaeren van Gerrijt Coeijers onmondige kinderen versoeckende uijt
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haer saelige vaeders boedel volgents bewijsinge te moegen genieten een somme van hondert
daelers ende een bedde.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben uijt goede consideratien ende mededogentheit
de kinderen uijt des vaeders boedel toegestaen vijff en seventich caroli gulden eens.

292. Idem [23 Februarij 1660], fol.104.
Op de requeste van de Eerbaere Elijsabet Cools weduwe wijlen E. Johannes Davidt
Weindebel rector alhier, versoeckende dat haer mochte gewerden, het geene haer alnoch
resteert van tijde des oueledenen geestelicken rentmeester Jan Hendricksen, d’ somme van
dartich caroli gulden soo haer noch resteert, wegens haer zaelige mans tractament.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, ordonnieren dat E. Burgemeester Daniell van Santen
om vuijt sijn ouerschot van sijn E. Geestelicke Caemer d’ anno 1659 het voorschreven restant
aen de weduwe van wijlen E. Johan Davidt Weindebel rector te voldoen ende te betaelen.

293. Idem [23 Februarij 1660], fol.104.
Op ’t request van de mombaren van Stijntien Gosens ende Jan Gosens, om te moegen
vercoopen seecker hoff tot Jsselmuijden gelegen, gemelte kinderen in gemeenschap
toecomende.
Was geapost: Schepenen ende Readt permitteren ende authoriseren gemelte kinderen
mombaren Dirck Lambertsen ende Hendrick Jansen van der Linde, als mede Aelt Jansen
Schene ende Berent van der Linde, om te treden de vercoopinge van gemelte hoff en de
penningen daer van comende op renthe beleggen.

294. Idem [23 Februarij 1660], fol.104.
Op ’t request van de Dunnebiervoerders van ’t Buijten Espel om te moegen waernemen
neffens die dune bijervoerders van ’t Boven Espel eenige Brouwerien offte Gasthuijsen
brouwerijen int Boven, Cellebroeders als Broeder Espel.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben goetgevonden ende verstaen, als dat de
dunnebiervoerders van ’t Boven ende Buijten Espel de Brouwerie in ’t onnoselen Gasthuijs
in’t Boven Espel bij beurten sullen bedienen ende sullen die van ’t Boven Espel gemelte
Brouwerie op ’t voorjaer 1660 bedienen ende die van ’t Buijten Espel het naejaer ende dat
alsoo vervolgens alle jaer.

295. Idem [23 Februarij 1660], fol.104vo.
Op ’t request van Jacob Rijxen Brouwer ende Jan Gerrijtsen Backer mombaren van de
onmondige kinderen van saeliger Marten Alberts gewesene meijer op t’ erve den Bosch an
St. Nicolaes dijck, versoeckende 30 gulden remissie voor ijder achterstedich jaer, waer van sij
noch twee jaeren pacht ten achteren waeren te weten van de jaeren 1658 ende 1659.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren der kinderen mombaren de somme van 30
caroli gulden eens.
296. Den 22ste Martij 1660, fol.105.
Op ’t request van Henrick Jansen Vos versoeckende het turffmeeterschap.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliant met de
bedieninge van ’t tutffmeeten.
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297. Idem [22 Martij 1660], fol.105.
Op den requeste van Frerick Hondeslaeger versoeckende een penninckien tot lossinge van sijn
soon in Turckien gevangen wesende.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepene ende Raedt accorderen ende begunstigen den
suppliant tot lossinge van sijn soon soo in Turckien gevangen sit met een somme van 50
caroli gulden, welcke de somme van penningen hem suppliant sal geworden, soo wanneer hij
alle de penningen hier toe nodich bij den anderen sal hebben.

298. Den 20 Martij 1660, fol.105vo.
Op de requeste van Jacob Janssen ende sijn huijsvrou versoeckende mit de proeue int’
Gasthuijs versien te moegen worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit vijffthijen goltgulden eens,
om vuijt de geestlicke Caemer van de E. Burgemeester Johan Gansneb gnt. Tengnaegel te
moegen onfangen.

299. Dito [20 Martij 1660], fol.105vo.
Op de requeste van Hermen Wijbrants, gnt Capitain, versoeckende mit de proeue, int’
Gasthuijs versien te moegen worden.
Was geapost: Schepenen ende raedt, begunstigen suppliant mit thijen goltgulden eens, om
vuijt de geestlicke Caemer van de E. Burgemeeste Joan Gansneb gnt. Tengenaegel te moegen
ontfangen.

300. Den 26 Meerte 1660, fol.105vo.
Op de requeste van Thijs Lucassen versoeckende een plaetse bij de Broeder poorte opt’
bolwerck soo sijn oom Hendrick Petersen voor desen gebruijckt heeft.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant, mit de versochte plaetse ende
boege, bij de Broeder poorte opt’ bolwerck, om aldaer een boeije te moegen setten, om sijn
handtwerck toe exerceren, mits dat hij nijet verder van de pilaer, als drie ende een halve voet,
sijn boeije, nae het bolwerck in sal moegen setten ende de seluige bouen mit pannen bedecke.

301. Den 27 Martij 1660, fol.106.
Op de requeste van de samptlicke Coorenmulderen buijtten de Veene poorte als mede de
E. Gerrit Eckelboom toe kennen geuende, hoe dat sij supplianten hebben verstaen dat de
Ed. Magistraet geresolviert heeft, buijten de Veene poorte, van den Altena, tot aen het
Moeijer Wier, ijpenboomen te planten, versoeckende alsoo haer daer door den wijnt sal
benoemen worden, dat de plantagie aldaer mochte worden gestaeckt ende op te houden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, verstaen, dat de boemenplant hechgreuen, mit de
plantagie, buijtten de Veene poorte te sullen voortvaeren, en sullen haer Achtbaere goede
sorge draegen, dat supplianten, daer door den wijnt op haer muelens nijet wordt benomen mits
dat supplianten goede sorge draegen dat de plantagie door vee ende quaede menschen nijet
worde beschaediget.

302. Den 22 Martij Anno 1660, fol.106.
Opte requeste van Betta Indicks versoeckende in haer groten ouderdom te mogen worden
gesubsidueert.
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Was geapost: Suppliante wordt begunsticht met een caroli gulden des weecks t’ ontfangen
uijt de Stadts Caemer.

303. Den 24 Martij 1660, fol.106vo.
Opte requeste van Gerrijt Dirxen Meijer versoeckende gebeneficieert met sodaene proffiten te
mogen werden als wijlen Peter Bartholomaeus op het Collegio heeft genoten onder veloft van
aldaer van nu voortaen niet meerder te sullen tappen.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt verstaen dat den suppliant sal hebben
te genieten de tractamenten en proffiten soo zaeliger Peter Bartholomaeus, tot en op het
Collegio heeft gehadt en genoten, mits dat hij hem van alle tapperijen sal hebben t’ onhouden.
304. Den 29ste April Anno 1660, fol.106vo.
Opte requeste van Gerrijt Huigo en Jurrien Peterssen van Putten, mombaeren van zaeliger
Warner Smits kindt, remonstrerende, dat sij seecker huijs van haer pupil, beswaert met 10
goltgulden iaerlix, en waer van de verdere opcompsten, door de reparatien wierden
geconsumeert, hadden vercoft voor 510 goltgulden, met intentie, om door de eerste paeije te
lossen, de voorgeseide beswaernisse, en conditie, dat de resterende penningen op het selve
huijs sullen verblijven, tot haeres pupils mundige jaeren, met versoeck dat Schepenen ende
Raedt sodaene vercopinge beliefden te ratificeren.
Was geapost: Om redenen, en op conditien hierin verhaelt, wordt het ingegaen contract van
coop geapprobeert.
305. Den 12de Maij 1660, fol.107vo.
Op het request van Marrigien Geerlofs versoeckende eenige subsidie in haere groote
ouderdoom, ende armelijcken staet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met thien goltgulden eens,
soo sij uijt de Ecclesiastique Caemer sal hebben t’ ontfangen.

306. Eodem dies [12 Maij 1660], fol.107vo.
Op ’t Request ende versoeck van Geesien Cours tot onderhout in haere hooge ouderdom en
gebreckelijckheit.
Was geapost: Wordt bij Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt voor de laeste mael
begifticht met thijn goltgulden welcke penningen haer uijt d’ Ecclesiastique Caemer gegeven
sullen worden.

307. Den selffden dito [12 Maij 1660], fol.107vo.
Op t’ request van Gerrit Jansen Catvis versoeckende eenige recognitie voor verscheiden
diensten in tijdt van noot aen dese Stadt beweesen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt in consideratie genomen hebbende de diensten soo
gemelte Gerrijt Jansen Catvis aen de Stadt gedaen heeft in verscheiden voorgevallene
gelegentheden ende nooden, begunstigen den suppliant met thijn goltgulden eens, soo hem
uijt de busse sullen ter hande gestelt.
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308. Den 12 Maij 1660, fol.108.
Opte requeste van Wilhelmus Nicolai versoeckende, dat hem mochte werden toegestaen het
alieneren van eenige goederen, omtrent dese Stadt gelegen, en van Roeloff Rijxen, onder
verbandt van fideicommis naergelaeten, om redenen, dat niet alleen kinderen waeren geboren,
op welcke de cragt van het fideicommis quam te eindigen, maer oock om dat hij en andere
interessenten bij accoort het selve fideicommis hadden geannuleert, en presentatie, van voor
de actie, soo daer uijt soude connen werden geschapen, sijn huijs en goederen tot Heerde te
willen hijpothiseren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebbende gelettet op het versoeck hier in gedaen, en
het accoordt tot losmaeckinge van het fideicommis, bij suppliant en andere geinteresseerde
erffgenaemen van zaeliger Roeloff Rijxen, opgericht, hebben het selve prout jacet soo veel het
de contractanten belangt, geapprobeert, gelijck het geapprobeert wordt cracht deses.

309. Idem [12 Maij 1660], fol.108vo.
Opte requeste van Marcus Beijerman, versoeckende, alsoo sijn ½ jaer van 50 gulden, voor
hem ad studia gegeven, bij sijn vader tot betaelinge van andere schulden, was geassigneert,
gunstelijck gesoulageert te worden.
Was geapost: Wordt om bijsondere redenen, den suppliant extraordinaris gebeneficieert met
twintich goltgulden, t’ ontfangen vijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester
Johan Gansneb genaemt Tegnegel.

310. Idem [12 Maij 1660], fol.109.
Warner Henrix, wiens huijs tot Sallick was verbrant is om consideratien geremitteert, den
achterstant van 3 morgen buijten dijx, in de Ecclesiastique Caemer deser Stadt, over de iaeren
1655, 56 en 57 te weten den 1655 per rest 6 (gulden), de anno 1656 per rest 9 (gulden), de
anno 1657 per rest 9 (gulden), (samen) 24 (gulden).

311. Idem [12 Maij 1660], fol.109.
Opte requeste van vrou Meijers, versoeckende met eccecutie volgents sententie te mogen
procederen, op seeckere penningen Henrick van Leeuendal toebehorende, en berustende
onder heer Burgemeester Gansneb gnt. Tegnegel.
Was geapost: Wordt verstaen, dat Suppliantinne de executie op dese penningen sal mogen
procederen en die dienvolgents onde de heer Burgemeester R. Gansneb gnt. Tegnegel.

312. Den 14 Maij 1660, fol.109vo.
Opte requeste van Roeloff Luigien, versoeckende aen den Beijer op de Calverhecken wech,
alwaer veel vuilicheijt is liggende een huijs te mogen timmeren.
Was geapost: Suppliant wordt toegestaen, dat hij op de versogte plaets sal mogen timmeren,
een huijs aen den Beijer totte breette, voor van twintich, en achter tot achthijn voeten binnen
wercks, en lanck 64 voeten, mits daer voor iaerlix betaelende een thins van 2 goltgulden, waer
van het eerste iaer op Michaelis 1661 sal sijn verschenen.

313. Den 26 Maij 1660, fol.109vo.
Opte requeste van Dr. Johannes van Vtregt, Hector tot Vollenho sustinerende, dat hem per
reeckeninge met wijlen Johan Henrix rentmeester gehouden, hem noch resteerde het iaer
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tractament de ano 1653 van de beursien tot voortsettinge sijner studen hem toegestaen met
noch 30 caroli gulden, hem door wijlen de heer Burgemeester Witte belooft, met versoeck dat
hij van dieselve sijn praetensie mochte worden voldaen.
Was geapost: Suppliant wordt ten resquarde van sijne praetensien, begunstigt met 20
goltgulden eens, den gulden tot 28 stuijver t’ ontfangen vijtte Ecclesiastique Caemer van de
heer Burgemeester Johan Gansneb gnt. Tegnegel, sullende daermede alle dieselve praetensien
sijn opgegeven.

314. Den 30 Maij Anno 1660, fol.110.
Opte requeste van Joncker Johan van der Beeck als man ende momber sijner huijsvrou Juffer
Alithea Gansneb gnt. Tegnegel en Juffer Lucretia Gansneb gnt. Tegnegel remonstrerende hoe
dat haer broeder Joncker Eertwijn Gansneb gnt. Tegnegel, door sinistre practiquen van eenen
samenlijcken bedrieger genaemt Alexander, soo tegenwoordich in s’ Graevenhage sit in
hechtenis, geraeckt sijnde in groote schulden, sij remonstranten tot reddinge derselven hadden
voorgenomen te fourneren een notabile somma van peningen, mits dat pro rato door haer
halve broeder insgelijx mochte geschieden, en van die selve daertoe wierde gecontribueert,
een somma van ongeveer 3 á 400 gulden, waer voor aen dieselve weder tot onderpant soude
werden gestelt, een derde part van een obligatie van duisent rijxdaelers slaende op de heer
Bisschop van Munster, met versoeck, alsoo de heeren mombaeren daer in swaericheijt sijn
maeckende dat Schepenen ende Raedt dieselve daertoe beliefden te authoriseren.
Was geapost: Onder conditie van die hier in gementioneerde te stellen hijpotheecq worden
de mombaeren van supplianten halve broeder geauthoriseert, haer pupil tot reddinge van
Joncker Eertwijn Gansneb gnt. Tegnegels schulden, mede te mogen tellen een somma van 3 á
4 hondert caroli gulden.

315. Idem 930 Maij 1660], fol.111.
Opte requeste van Jan Guertsen Vrijdach, en Gerrijt Cuiper, mombaeren over Henrick Aeltsen
Cuipers onmondige kinderen, versoeckende approbatie van vercopinge eenes Geerhoecks aen
der pupillen voor 75 gulden alsoo anderts van het selve niet wordt geproffieert.
Was geapost: Om redenen hier in gementioneert, wordt de gedaene vercopinge
geapprobeert.
316. Den 2de Junij 1660, fol.111.
Op ’t request van Gerrijt van Lingen, huijsman op Camperveen versoeckende te mogen doen
een collecte, also hij door ’t affbranden sijns huijs gantsch verarmt ende tot een gantsch
desolaeten staet is comen te vervallen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt slaen suppliant dit sijn versoeck aff, doch wordt tot
soulagement van dese sijne groote schaede ende ouercomen ongeluck begunsticht met de
somme van 25 goltgulden. Soo hij uijt de Ecclesiastique Caemer sal hebben te genieten.

317. Den 2 Junij 1660, fol.111vo.
Opte requeste van Ariaen Koeckoeck versoeckende in plaets van Jan Geel, nu inpotent sijnde,
met het Seveninger veer te mogen werden begunstigt.
Was geapost: Den suppliant wordt mette bedieninge van het Seveninge veer begunstigt mits
dat de proffiten daer heen procederende, sullen worden gelecht, geduirende het leven van Jan
Geel in drie deelen, het eene gedeelte voor hem Jan Geel, het 2de voor Jan Jelissen en het 3de
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gedeelte voor den suppliant.

318. Dito [2 Junij 1660], fol.112.
Op d’ requeste van Dirrickien Hendrix weduwe van zaeliger Andries Janssen, Roedendraeger
versoeckende dat sij om eenige noodtdrufftcheden aen te coopen ende mit eenige betaelinge
haerer schulden te betaelen, is beswaert geworden, dat soe met een stuijuertien aen ende voor
all voor de laestemaell, diende toe werden gesuppediteert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met ses caroli gulden eens
om vuijt de Caemer van de Geestlickheijt van de E. Burgemeester Jan Gansneb gnt.
Tengenaegel te moegen ontfanghen.

319. Den 12 Junij 1660, fol.112.
Op de requeste van Peter Moock, versoeckende alsoo hij onbequaem is, om eenich
handtwerck te leeren, dat hij mit een subsidio mochte gebeneficiert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant mit 25 goltgulden eens, om
vuijet de geestlicke Caemer van de E. Johan Gansneb gnt. Tengenaegel t’ontfangen.

320. Den 16 Junij 1660, fol.112vo.
Opte requeste overgegeven bij de Creditueren van Dirck Henrixen Coster, backer, sijn boedel
hebbende gedefereert, en desolaet gelaten.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt authoriseren Johan Veen J:V:Dr., in
qualiteijt als volmachter van Johan Heermens en Rijck Janssen tot Cueratoren over de boedel
hier in gemelt, sullende sij de goederen, ten overstaen van het Gerichte hebben te vercopen,
en de penningen daer van procederende, deponeren in het Gerigte, ten einde daer op naer
Stadtsregte te worden geprocedeert.

321. Dito [16 Junij 1660], fol.112vo.
Op de requeste van Berent Berentsen versoeckende alsoo hij mit de mede erffgenamen van
Berendt Tijssen ende Aeltien Louwerents in scheijdinge ende deelinge der goederen sal
treden, dat hem veniam aetatis mochte worden vergundt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, vergunnen suppliant veniam aetatis.

322. Dito [16 Junij 1660], fol.113.
Opt’ versoeck van Elsien Wijchmans om te moegen hebben, een iaer cost penningen van
Thomas Arentsens dochter.
Was geapost: Schepenen ende Readt, ordonnieren de E. Burgemeester Joan Gansneb gnt.
Tengenaegel om dese costpenningen ter somme van 45 caroli gulden vuijt sijn E. geestlicken
Caemer t’ ontrichten.

323. Dito [16 Junij 1660], fol.113.
Opde requeste van Engbert Jacobsen versoeckende dat hem het maetien soo hij van Engbert
Jochemsen heeft ouergegenoemen, liggende achter Saeben hoff ande Broeckwech, noch thijen
iaeren, nae dese loopende huijer iaeren, om te beneficieren, mit mesten mochte worden
aengeschreuen ende vergoedinge voor sijn mest, soo mit hooge waeter door heeren
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Caemeners is wech gehaelt.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt verlengen suppliant sijn pacht, noch
thijen iaeren nae dese loopende iaeren, mits dat hij de maete ouer all sal hebben toe mesten,
ende weijden ende nijet hoeijen, begunstigende hem, voor sijngeledene schaede mit thijen
caroli gulden, soo hij aen sijn pacht in de Caemer van de burgemeester Veene ende Ram sal
hebben toe corten.

324. Den 30 Junij 1660, fol.113vo.
Opte requeste van Geertien Jans weduwe van zaeliger Remmelt Lubberts, remonstrerende hoe
dat sij al haere vervlotene pacht aende Stadt hebbende betaelt, en voorts met consent van
Schepenen ende Raedt, haer erve aen een een derde heeft overgedaen, comende daer toe te
verliesen hondert caroli gulden jaerlix, en sulx over 4 iaeren, die van haer pagt noch sijn
overich, met versoeck dat haer Ed. Hoochachtbaere van sodaene schaede haer suppliantinne
belieffden t’ ontheffen.
Was geapost: Om consideratien wordt suppliantinne op ijder van de vier resterende 3 jaeren,
geremitteert vijfftich caroli gulden.

325. Dito [30 Junij 1660], fol.114.
Opte requeste van Engbert Jochemsen Backer ende Jan Janssen van Daetelen, te kennen
geuende, hoe dat haer supplianten, als momberen van zaeliger Dirrick Claessen 2 onmundige
kijnderen, voor haer zaliger vaeders goet, ijder is bevreest, de somme van 25 caroli gulden
ende het huijs door de creditueren op den Burgel staende is vercoft, dat d’ andere goederen,
door den Vendumeester mochten worden vercoft.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, consentieren supplianten dat de goederen van haer
pupillen nae opgerichtelicke deuchtlicke inventaris, door den Vendumeester moegen worden
vercoft, ende de penningen, daervan procederende, in den Ed. Gerichte werdende
gedeponeert.

326. Den 17 Juilij 1660, fol.114.
Op het request van Hans Berens versoeckende in sijnen hoogen ouderdom ende
gebreckelijcken staet een subsidium tot sijns levens onderhout.
Was geapost: Schepenen ende Raedt benificieren den suppliant met de somme van thijn
goltgulden, soo hem uijt d’ Ecclesiastique Caemer sullen ter hande gestelt worden.

327. Dito [ 17 Julij 1660], fol.114vo.
Opte requeste van Gerrit Willemsen van der Weerdt ende Johannes van Eems, als momberen
van de onmundige kijnderen van zaeliger Hendrick Albartsen, toe kennen geuende dat diuerse
crediteuren soo aen haer pleech kijnderen boedel ten achteren sijn, worden aengesproocken,
ende de gelden soo sij deswegen vuijtstaende hebben soe haest nijet connen becoemen om
betaelinge toe doen, soo versoecken supplianten dat haer mochte geaccordiert worden vijff
hondert caroli gulden te moegen negotieren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, accordieren suppliant, om vijff honder caroli gulden te
moegen negotieren, tot betaelinge der vuijtstaende schulden.
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328. Den 25ste Julij 1660, fol.114vo.
Op het request van Joris Bruijdegom, gewesene Tambour vant’ Buijten quartier versoeckende
eenige subsidie in sijn hoogen ouderdom van 80 jaeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt beneficieren den suppliant met de somme van thijn golt
gulden, soo hij uijt de Ecclesiastique Caemer sal hebben t’ ontfangen.

329. Den 9 Augusti 1660, fol.115.
Op de requeste van Ariaen Claessen een verbrandt man.
Was geapost: Wordt Ariaen Claessen begunstiget mit thijen caroli gulden tot weder
opbouwinge van sijn verbrandt huijssien, vuijt de Ecclesiastique Caemer van de heer
Burgemeester Johan Tengenaegel.

330. Dito [9 Augusti 1660], fol.115.
Op de requeste van Jan Hermsen ende Reurick Hendricksen als momberen van zaeliger Jmme
Siours onmundige kijnderen, bij Hilligien Wolters in echte geprocreert, toe kennen geuende
hoe dat sij int’ bij weesen van Jumen Petersen haeren dachholder aen de tegenwirdige
weduwe van zaeliger Jmme Siours des kijnderen pleechmoeder hebben vercoft, verstaen
approbatie ende ratificatie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben geapprobeert ende geratificiert, approberen,
ende ratificeeren, alsoodaene coop als sije mit de pleechmoeder van Jmme Siours kijnderen
hebben ingegaen.
331. Den 22ste Augusti 1660, fol.115vo.
Op’t request van Jan van der Hoeue versoeckende een penninckien tot soulagement in sijn
gebreckelijckheit.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ouertoogen hebbende den droevigen staet van den
suppliant, begunstigen den seluen met thijn goltgulden eens, soo hij uijt de Stadts Caemer van
de heeren Cameners W. J. Worst ende H. Crachtsen Stuijrman sal hebben t’ ontfangen.

332. Den 26 Augusti 1660, fol.115vo.
Op’t request van Gerritgen Jans weduwe van Jan Frerixen versoeckende eenige
vermeerderinge van tractament tot onderhoudinge van haer onnosele en ellendige dochter.
Was geapost: Schepenen ende Raedt in consideratie genomen hebbende, de elendige
conditie van suppliantinnen dochter, augmenteren haer subsidium van veertich caroli gulden
soo sij iaerlijc uijt de Ecclesiastique Caemer is treckende tot vijfftich caroli gulden uijt
welgemelte Camer t’ ontfangen.

333. Den 28 Augusti Anno 1660, fol.116.
Opte requeste van Gerrijt Rijxen cum suis, remonstrerende hoe sij worden aengesproocken tot
betaelinge wegen 6 morgen van 5 morgen onder Haersten wade gelegen, waer van de seste
morgen gehelen is versteecken en sulx tegents apostille haer voor saet Jacob Rijxen verleent,
met versoeck, dat daer tegen ordre moge werden gestelt.
Was geapost: Wordt gepersisteert bij de resolutie den 24 Augusti Anno 1655, der
supplianten praedecessuer per apostil affgegeven, waer volgents sij, met betaelinge tegen vijff
morgen sullen mogen volstaen.
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334. Den 1 Sept(embris) 1660, fol.116vo.
Opte requeste van Mr. Hermen Tijmentsen Coninck, versoeckende om redenen van weinich
winst verbeteringe van tractament aen turff.
Was geapost: Des suppliants ordinaris tractament wordt uijt consideratien van 25 caroli
gulden geaugmenteert tot 25 goltgulden, en hij wordt begunstigt jaerlix met ¼ turff.

335. Den elften 7br. (Septembris) 1660, fol.116vo.
Opte requeste van deser Stadts geswoorne Meeter versoeckende, dat deser Stadts heele ende
halue tonnen tot het meeten van appels als oock mede de smalle heele ende halue tonne
moegen gebruijckt worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstighen supplianten mit de maete van de appels
ende paren. Soo hijer aen de Stadt, bij vreembden gebracht ende aen de burgeren ende
ingesetenen, alhijer vercoft worden, met deser Stadts heele ende halue tonnen, als mede van
de smalle heele ende halue tonne sullen gemeeten worden, genietende supplianten desfals de
gerechticheijt, daertoe staende. Sonder Argelist.

336. Den 6 Septembris Anno 1660, fol.117.
Opte requeste van Jan Hermsen te Wesep remonstrerende, dat ten tijde van de vorige
gebruickeren van het lant tot Wesep, soo hij tegenwoordich in pacht heeft, onbetaelt sijn
gebleven 18 caroli gulden sluisegelt, waer voor hij suppliant wordt gemaent, en door den
Secretaris Hoochstraeten met executie gedreigt, versoeckende derhalven dat daer tegen ordre
gestelt mochte worden.
Was geapost: Dese 18 gulden sullen aende Secretaris Hoochstraeten worden betaelt, uijt het
overschot van de Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Henrick Crachtsen
Stuirman.

337. Idem [6 Septembris], fol.117vo.
Opte requeste van Marrigien Geerloffs, sijnde ellendig en oud 98 iaeren.
Was geapost: Wordt begunsticht met thijn goltgulden eens, t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Johan Gansneb gnt. Tegnegel.

338. Idem [6 Septembris], fol.117vo.
Opte requeste van de Erffgenaemen van zaeliger Bartolt Janssen Twenth, als Gerrijt Dirxen
Meijer, als actie hebbende van Drees Janssen Twenth, Dirck Geertsen als volmachtiger van
Lambert Janssen Twenth, Webbe Jans weduwe van Lucas Janssen Ridder, geassisteert met
Dr. Johan Steenbergen, Jan Twenth geassisteert met sijn momber Gerrijt D Meijer, Lambert
Jurriaens Ridder en Henrick Coertsen als mombaeren van Henrick Evertsen Twenths
kinderen, voorts Henrick Coertsen voor hem selve en Wolter Jurriaens, remonstrerende, dat
sij respective erffgenaemen comende van heele en halve sijde, te saemen om verscheijden
redenen waeren overeengecomen om ijder hooft voor hooft, sonder aensien van het
onderscheijt, even naer de erffenis des overledenen te deilen, en daer van gelijcke portien te
genieten, mits de heele susters en broeders aende halve sullen vijtkeeren vier hondert caroli
gulden met versoeck van approbatie ten requarde van de onmondigen, en absenten.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt hebben om bijsondere consideratien,
het accoordt hier in gementioneert, ten resquarde van de onmondigen ende absenten
geapprobeert, gelijck het geapprobeert wordt cracht deses.
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339. Den 9 7br. (Septembris) 1660, fol.118vo.
Opte requeste van de samptlicke momberen van zaeliger Davidt ter Meers kijnderen, soo van
t’ eerste, tweede als het darde bedde, hoe datse mit haer kijnderen en pleechkijnderen, int’
gemeene sijn hebbende seecker hoff alhijer inde Stadts vrijheijt, aen de Steendijck gelegen,
als mede een achte part van een hoff, mede aen de Steendijck gelegen; Versoeckende consent
om de voorschreuen aenpartien te moegen vercoope.
Was geapost: Schepenen ende Radt, consentieren supplianten, om den hoff aen den
Steendijck gelegen, te moegen vercoopen, als mede het aenpart van den anderen hoff, all
mede aldaer gelegen, mits datse de penningen daervan coemende, op interesse sullen hebben
toe leggen. Sonder Argelist.

340. Den 11 7br. (Septembris) 1660, fol.118vo.
Schepenen ende Raedt ordonneren de heer Burgemeester ende Caemener Joan Gansneb gnt.
Tegnegel om aen de [leeg] kempi? glaeseschrijuer, wegen het maecken van seecker glas inde
Wilsemerkerck, te betaelen de somme van vierendartich caroli gulden.

341. Den 15 Sept(embris) 1660, fol.118vo.
Opte requeste van Jan Sijmontsen pompmeester, versoeckende te mogen continueeren, in
leggen van elssen bomen in de grafte over de Issel, tot gerieff van de ingesetenen deser Stadt,
om geduirig bequaem te sijn, pompen te connen maecken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant, om sijn elsen bomen aende
hoeck van de schanse over de Issel tot gerieff van de burgeren en andere te mogen leggen,
mits nochtans, dat hij sal sijn geholden, dieselve telckens te removeren, wanneer den hoeck
alwaer dieselve bomen gelecht sijn, wordt schoon gemaeckt.

342. Dito [15 Septembris 1660], fol.119.
Op de requeste van Gerrit Janssen Jlkinck ende Henrick Wolthuijs geauthoriseerde momberen
van Jacob Janssen Gorte, naegelaetene soene van Jan Hendricksen Gorte, versoeckende
approbatie vermoegents het geaccordeerde, weegens het pupillen moederlicke mit de andere
kijnderen ingegaen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, hebben geapprobeert ende geratificeert bij prouisie de
aengenoemene portie, voor het moederlicke goet.

343. Dito [15 Septembris 1660], fol.119vo.
Opte requeste van Jan Ligger en Reinier Henrix als mombaeren van Aert Janssen Keppel,
versoeckende approbatie over seecker vercoop van een huijs, opde Calverhecken wech
gelegen, en geholden hebbende 775 goltgulden, sijnde de ruime weerdije van dien, en anders
om de grote reparatien, voor de onmondige ondienstich.
Was geapost: Om redenen inde requeste aengetogen wordt de gedaene vercopinge bij
Schepenen ende Raedt geapprobeert.

344. Dito [15 Septembris 1660], fol.120.
Opte requeste van Gerrit van Loe, versoeckende om toescheijen Haelemer bijeren, dat hem in
de Stadts bijer kelder mochte vergunt worden de zuijdt ooster hoeck, om voor hem alleen tot
sijn gebruijck te moegen affschieten.
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Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant met een hoeck
van de zuijdt oosterhoeck, inde Stadts bijerkelder, soo hem door de heeren Caemeners sal
aengeweesen worden, om te moegen affschieten.

345. Den 18 Sept(embris) 1660, fol.120.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Warner Berents, remonstrerende dat Claes Janssen
backer bij weete, in dato den 10 Augusti sijnde geciteert, en daerop gevolgde insinuatie van
den 24 Augusti beijde laestleden, om in t’ erffhuijs van hem Warner Berents te erschijnen en
de scheijdinge en deilinge bij te wonen niet en was gecompareert, met versoeck dat ijmandt
anderts in desselffs plaets mochte werde ex officio gesurrogeert.
Was geapost: Alsoo de geciteerde Claes Janssen, in gevolg van de uijtgesondens weete, en
het daer op gestelde relaes van insinuatie in termino, en bij continuatie tot haer toe niet en is
gecompareerten, in t’ erfhuijs van sijn saeliger oom Warner Berents erfenis om als mede
erfgenaem, nevents de andere geinteresseerde en oock gerechtigde des selffs naerlatenschap
te scheijden en deilen: Soo hebben Schepenen ende Raedt ex officio geauthoriseert de
Eersaeme Lambert Jurriaensen Ridder, om uijt des geciteerden naem en in sijn plaets de
gedachte scheidinge ende deilinge te doe bij te wonen, sullend evan noch sodaene deilinge
geschieden tenoverstaen van de heeren hooftluijden van t’ Cellebroeders Espel.

346. Idem [18 Septembris 1660, fol.121.
Opte requeste van Hendrickien Hendrickx versoeckende mit een penninckien ontsett te
worden, tot dat haer eheman Jochem Jans wede(r)omme toe huijs sal gecoemen sijn.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliante mit thijen caroli gulden eens,
om vuijt de geestlicke Caemer van de E. Caemener van de E. Johan Gansneb gnt Tengenaegel
t’ ontfangen.
347. Den 3de Octob(ris) 1660, fol.121.
Opte requeste van Annigien Herms versoeckende alsoo haer momberen verweijgeren vuijt de
middelen soo haer van haer zaeliger versterffe ende naelaetenschap t’ ontrichten de somma
van dartich caroli gulden dat haer Achtbaere belieuen, als ouer momberen te consentieren
ende t’ approberen dat haer de voorscheuen somme van penningen mochten gevolcht worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, consentieren ende accordeeren, dat de E. momberen
aen suppliante sullen ontrichten, d’ somme van vijff ende twintich caroli gulden.

348. Den 7 Octob(ris) 1660, fol.121.
Opte requeste van Gerrijt Bosch, backer, versoeckende alsoo hij van meninge is 3 wevers
woningen achter sijn aen te timmeren, 3 á 4 voeten in de Muntensteech te mogen vijtspringen
alsoo sonder het selve de huijsen tot sodaenich oogmerck, niet connen werden bequaem
gemaeckt.
Was geapost: Suppliant wordt geaccordeert sijne te timmeren woningen mogen extenderen,
soo voor hem bij de vijtbaeckeninge is aengewesen, en sal tot dien einde bij het leggen van
der fundamenten gehouden sijn te versoecken de Heeren Hooftluijden van t’ Boven Espel.

349. Den 13 Octob(ris) 1660, fol.121vo.
Opte requeste van Mr. Elias Muller, Mr. steenhouwer versoeckende te mogen werden
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begunsticht met een tractament, als vorige Mr. Steenhouwers hebben genoten en dat hem
verderts mochte werden toegestaen in sijn huijs, alhier op de Vismerckt, tot een bijsonder
curaet getimmert, ordinarise burgerlijcke neringe te doen, en indien niet conde worden
verstaen van Haerlemmer en andere uijtheemse bieren, gelijck in de Schantse geschiet, van
aldaer Camper bieren te mogen vertappen.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant om goede
consideratien, om in sijn nieu getimmert huijs, aen de Stadts muijre op de Vismerckt staende
te mogen doen vertappen Camper bieren.

350. Den 28 Octob(ris) 1660, fol.122.
Opte requeste van de weduwe Wolffsen versoeckende tot reddinge van haer boedel, ten
resguarde van haer onmondige kinderen te mogen werden geauthoriseert om seeckere haere
Landerien boven Zwol gelegen, waer onder eenige sijn lheenroerich te mogen vercopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de suppliante om ten overstaen van de
heer Burgemeester Everhardt Ram Dr. en Joncker Berent van Baeck, het landt boven Zwol
gelegen, soo allodiael als lheen, met toestemminge van den Lheenheer tot reddinge van haer
boedel te mogen vercopen.

351. Den 13 Novemb(ris) Anno 1660, fol.122vo.
Opte requeste van Joost van Caemen en Jurrien Peterssen, als mombaeren van zaeliger
Jennigien Toenis onmondige kint, remonstrerende dat sij tot reddinge van de boedel en des
pupils meeste voordeel hadde vercoft een huijs met een hoff, het eerste in de Geerstraete en
het andere in de Groene straete gelegen, soo haer pupil met Cornelis Witvelt als vertrout aen
Jennigien Jans desselffs suster geme(e)n is, hebbende met versoeck van approbatie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben om redenen die hier in gemelte vercopingen
geapprobeert, gelijck die geapprobeert wordt cracht deses.
352. Den 22ste Nouemb(ris) 1660, fol.123.
Op requeste van Jsack Thomassen Vennis versoeckende met het veer van Soeuelingen
gebeneficiert te moegen worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen supliant, mit het veer op Soeuelingen,
mits dat hij aen Jan Geel een darde part van proffijten sal hebben t’ ontrichten, soo lange hij
int’ leuen is, en sal hem in sijnen dienst, tot gerijff der burgeren ende huijsluijden, neerstich
hebben te draegen.

353. Idem [22 Novembris 1660], fol.123.
Opte requeste van Therry Bequin, Mr. van de Sweepe in Fransche kercke, versoeckende een
jaerlix tractament voor sijne dienst.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn caroli gulden jaerlix t’ ontfangen uijt deser Stadts
Ecclesiastique Caemer, waervan het eerste iaer verstaen wordt te sijn verschenen, op
Michaelis deser jaers 1660, en sulx tot revocatie.

354. Idem [22 Novembris 1660], fol.123vo.
Alsoo tegenwoordig quaestie wordt gemoveert en proceduire gevoert tusschen de weduwe
van Jan Meijer tot Swol eijsschersche ter eenre en Joncker Henrick van Leeuendal gedaechde
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ter anre sijde over de costen ven het proces waer in ten principaele is gedecideert en uijt
cracht van sententie geneijgeninge op de penningen onde de heer Burgemeester Reijner
Gansneb gen. Tegnegel berustende, soo gemelten Joncker Leeuendal toebehoren vergunt: Soo
is t’ dat Schepenen ende Raedt, op naerder aenhouden uijtten naem van parthije hebben
verstaen, dat ongepraejudicieert het tegenwoordig verschil over de costen, de heer Tegnegel
aen de voorschreven weduwe Meijers uijtte aengeeijgende peningen sal hebben te tellen, het
capitael en interesse, soo haer sijn geadjudiceert, en volgents obligatie sullen werden
bevonden te competeren.

355. Den 24 Novemb(ris) 1660, fol.124.
Op de overgegeven memorie van Dng. Petrus Nieuenburg rector deser Stadt, versoeckende als
sijn praedecessor getracteert te mogen worden sijn tractament, in gelijckheijt van der
gewesenen verhoogt.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt insiende des remonstrants goede
diensten, en vertrouwende dat dieselve daerin verder sal comen voort tegaen augmenteren
desselffs tractament, tot 800 caroli gulden jaerlix buijten en behalven de hondert goltgulden
tot huijshuir, waermede pro quota het eerst te vierendeel iaers op Carsmisse sal worden
vergrotet.

356. Idem [24 Novembris 1660], fol.124.
Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt hebben Hermen Eckelboom en desselffs huijsvrou
Geertien Vreese begunstigt met het maecken van de turffsacken , metten gevolge van dien, op
de proffijten daer toe staende.
357. Den 25ste Novemb(ris) 1660, fol.124vo.
Opte requeste van Jan Orbaens bruggeman, remonstrerende, dat eenige weinige schipperen
alhier difficulteren, het valgelt te betaelen, wanneer sij voor de brugge comen te schieten, daer
nochtans de verpachtinge daer op mede is geschiet, en de meeste oock gewillig haer daer in
betonen, met versoeck van maintinu daer tegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat in gevolg van de gedaene verpachtinge,
alle doorvaerende schepen, sonder onderscheijt het val off bruggegelt sullen moeten betaelen.
358. Den 1ste Decembr(is) 1660, fol.124vo.
Op het request van Henrick Gijsbertsen Kae versoeckende, dat hem sijn pacht wat mochte
vermindert, en van vijff en seventich tot 50 geset worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt konnen tegentwoordich hier op niet doen, doch sullen,
soo wanneer de pacht jaeren sullen geexpiriert wesen, wegen sijn onvermogentheit, alsdan
een insicht hebben.

359. Idem [1 Decembris 1660], fol.125.
Opt’ request van Harmen Wijbrantsen versoeckende een subsidium in sijn elendigen staet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met de somma van 10 caroli
gulden eens, soo hij uijt d’ Ecclesiastique Caemer sal genieten.
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360. Den 6 Decemb(ris) Anno 1660, fol.125.
Alsoo bij vercopinge van de geestelijcken woningen Jacob van Metelen, Judit Jurriaens en
Evertien de dochter van Trijne Bodde haere respective vergunde woningen sullen moeten
verlaten, is goetgevonden, de beijde eerste jaerlijx te begunstigen, ijder met thijn, en de laeste
met vijfthijn goltguldens tot huijshuir t’ ontfangen uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer,
sullende daer van het eerste iaer, op Paesschen 1662 sijn verschenen.
Marrigien Mussche, is om dieselve redenen begunstigt met thijn goltguldens, jaerlix tot
huijshuire te verschijnen het eerste mede op Paesschen 1662.

361. Den 15 Decemb(ris) 1660, fol.125vo.
Opte requeste van Wijndelt Henrixen straetemaecker dolerende dat de metselaers haer
onderwinden, gotieren en straeten buijte de stoepen, te verleggen, daer door causerende
verscheijden oneenicheden en disputen, met versoeck, dat daer tegen mochte werden
voorsien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat geene metselaers buijten de respective
stuipen eenigestraeten sullen vermogen te maecken, off vermaecken bij een poene van 8 Stadt
lb. (ponden). Ordonnerende verderts den supplianten en alle dat niemandt eenige straeten sal
mogen leggen noch verleggen als op ordre en met kennis van de heeren Straetmeesteren, bij
een gelijcke boete van 8 Stadts lb. (ponden).

362. Den 16 Decemb(ris) 1660, fol.125vo.
Op het request van de Gildemeesters, Oudermans en Kuermeesters van Severij Gilde alhier
remonstrerende, hoe dat haer Gilde van dach tot dach in getal aennemende en daer door bij
gevolg, de moeijelijckheden meerder en meerder haer vergroten sulx dat haer seer nodich sij,
een gemeen Gildehuijs te hebben, gelijck tot Amsterdam en Haerlem mede is sijnde, om
aldaer weeckelijcks bijeencompsten der Gildemeesteren en oock de vergaederingen van Gilde
te mogen houden, en het geen haer respiceert, aldaer te verhandelen: met versoeck dat
Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt haer daer toe met een bequaeme plaets, gelijck de
Drapenie neringe mede is geschiet, behoefden te beggunstigen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten, tot dienst van haer gemeene
neringe mette behuisinge inde regiments caemer, nu bij Jacob Henricksen Timmerman
wordende bewoont, ende de solderinge daer daer boven voor soo veer sich het selve huijs
uijtstreckt, sullende sij het selve vermogen af te schieten, en voorts tot haere commoditeijt
praepareren en onderhouden, uijtkerende geduirende het leven van gedachten Jacob Henrix en
desselffs huijsvrou thijn goltgulden iaerlix.

363. Idem [16 Decembris 1660], fol.126vo.
Is om consideratien de kinderen van Goossen Petersen Smit van de camp buijtendijx bij de
vader nevents Dirck Henrixen Brouwer gebruickt, en nu aen ander weder, met consent van
Schepenen ende Raedt verhuijrt tot 36 caroli gulden minder als de eijgentlijcke
pachtpenningen beliepen, dieselve 36 caroli gulden van de onbetaelde iaeren geremitteert.

364. Den 16 Decemb(ris0 1660, fol.127.
Opte requeste van Geerloff Gerritsen versoeckende, alsoo hij van de Stadt gepacht heeft twee
margen landts sijnde hoeijlandt geestelick goet, gelegen in Mastebroeck, achter het goet
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van Jan Wolters suppliants neeff, dat gedachte Jan Wolters ende suppliant op behach van
Schepenen ende Raedt ouergecoemen sijn dat den eenen den anderen de twee margen in pacht
sal laeten, versoeckende dat haer Achtbaere in d’ ouerlaetinge gelieuen sullen te consenteren
ende de gestelde borgen voor de paesen blijuen verbonden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, consentieren den eene den andere, de twee margen
landts achter het goet van Jan Woltersen in Mastebrock gelegen, in pacht sullen laeten, mits
dat de gestelde borge blijfft verbonden en de suppliant vast stae voor de pacht.

365. Dito [16 Decembris 1660], fol.127.
Opte requeste van Jooris Bruijdegom geweesene Trommeslaeger vant’ Buijtten quartier, sijnd
eeen man van groote olderdoom, versoeckende dat hij mit een penninckien mocht versien
worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant mit thijn goltgulden eens, om
vuijt de Caemer van de E. heer Euerhardt Ram der Medicine Dr. van de geestlickheijt
t’ ontfangen.

366. Den 24 10br. (Decembris) 1660, fol.127vo.
Opte requeste van de huijsvrou van Jochum Janssen, liggende de man tot Hamburg aen
t’ Melisoen, en sij alhier sijnde op te uijtterste swanger en in groote armoede.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens, t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Ram.
367. Den 5de Jan(uarij) 1661, fol.127vo.
Op het request van van Jaques Marck, voor singer ende voorleser in de Fransche kerck alhier
versoeckende wegens sijn onvermogentheit, een laerliijx tractamentien uijt d’ Ecclesiastique
Caemer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met 15 goltgulden eens, soo
hem uijt d’ Ecclesiastique Caemer van de heer Ram sullen geworden.
368. Den 19de Decemb(ris) 1660, fol.128.
Opte requeste van Jacob Henrixen van den Velde als vertrout aen Emmerensien Gerrijts, voor
desen begunstigt geweest sijnde mette behuisinge aen de regiments caemer nu toegestaen aen
Severij Gilde, versoeckende daer over te mogen werden voorsien met den andere woninge, en
te werden gecontinueert op de opsigt van den regiments caemer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt continueren suppliant en desselffs huijsvrou in de
opsigt op de regiments caemer, op die daertoe staende proffijten, en begunstigen haer tot
huijshuir met 18 goltgulden jaerlix, waer van sij thijn goltgulden sullen hebben t’ ontfangen
van het Linnewevers Gilde en de resterende 8 goltgulden vuijt deser Stadts Ecclesiastique
goederen het eerste jaer op Paesschen 1662 te sullen vervallen.

369. Den 8 Jan(uarij) 1661, fol.128vo.
Opte requeste van Jurrien Lenaerts oudt wordende in aenstaende februario 20 iaeren,
versoeckende veniam aetatis om redenen, en dat de momberschap van Berent van den Ham en
Dirck Pieters moge worden geeindigen.
Was geapost: Om redenen wordt den suppliant toegestaen venia aetatis, en desselffs
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mombaeren naer te doene bedanckinge van haere momberschap ontslaegen.

370. Den 13 Januarij 1661, fol.128vo.
Sijn de E. Louwe Jans en Dirck Lamberts geauthoriseert om van de erffgenamen van zaeliger
Thomas de Bonthe over te nemen sodaene goederen, als volgents specificatien in dene boedel
van hem de Bonthe berusten en de kinderen van zaeliger Peter Vette toebehoren.
371. Den 18de Jan(uarij) 1661, fol.129.
Op het request van Dirck Petersen Moock versoeckende, dat hij deser Stadt
havenmeisterschap in plaetse van Jacob Rijxen havenmeister tegenwoordich gantsch impotent
sijnde sonder eenige belooninge daer voor te genieten mochte bedienen, mits dat hij nae
t’ overlijden van gemelte havenmeester Jacob Rijxen mit deselfs plaetse als dan mochte
worden begunsticht.
Was geapost: Schepenen ende Raedt staen toe aen den suppliant dat hij geduijrende
d’ indispositie van de tegenwoordige havenmeester Jacob Rijxen desselffs plaetse sonder
eeenige belooninge sal waernemen ende bedienen, ende dat bij overlijden van den
voorgenoemde havenmeester Jacob Rijxen desselfs persoon voor ijmandt anders voor
gerecommandeert gehouden worden.

372. Den 18 Januarij 1661, fol.129vo.
Op het request van Jan Grim begunstigt met het schoonhouden van eenige deser
Stadtspoorten, versoeckende dat bij sijn overlijden als van dage tot dage hem swacker
bevindende sijn huijsvrou in den dienst moge werden gecontinueert.
Was geapost: Bij t’ overlijden van den suppliant en het overleven van desselffs huijsvrou
willen Schepenen ende Raedt haer voor anderen gunstig houden gerecommandeert.

373. Idem [18 Januarij 1661], fol.129vo.
Opte requeste van Pouwel Pouwelsen Haen, herbergier, wonende in den Geleersden Haen bij
de Nieuwen tooren, remonstrerende, dat hij met de pachteren van deser Stadts en Lands
bieraccijs voor sijn vertap wesende geaccordeert voor 8 gulden smaents naederhandt door
ordre van de Magistraet de tooren eenige maenden was toegsloten en de ganck daer door
verhindert, tot sijne suppliants groote schaede, met versoeck, dat hem die beswaert is met
veele kinderen ijets tot verset van schaede mochte worden toegelecht.
Was geapost: Suppliant sal aen sijn belooffde accijspenningen, aen de pachters vermogen te
corten drie maenden, die haere in reeckeninge mette heeren Caemeners sullen worden
gevalideert, en dit uijt puire gunst sonder dat sulx sal worden getrocken in consequentie.

374. Den 19 Jan(uarij) 1661, fol.130.
Opte requeste van de Eersaeme Peter Veen en Goossen Herms momberen van zaeliger
Margareta van Rhijn naergelatene onmondige dochter bij Dr. Joan Veen in echte verweckt en
de Eersaeme Jan Carsten van t’ Engbert en Roeloff Lamberts, mombaeren over de onmondige
kinderen van Heiltien Egberts bij zaeliger Jan Helmichs echtelijck geteelt, versoeckende
nevents andere erffgenamen van zaeliger Thomas de Bonthe en desselffs huijsvrou te mogen
worden geauthoriseert tot vercopinge van het huijs alwaer hij de Bonthe is gesturven, en den
hoff over de Jssel gelegen.
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Was geapost: Supplianten worden in haer qualiteijt geauthoriseert, om nevents andere
erffgenaemen het huijs ende den hoff over de Jssel bij zaeliger Thomas de Bont en sijn
vooraffgesturven huijsvrou naer gelaten mede te vercopen, mits beleggende de daerheen
procederende penningen, tot proffijt van haer respective pupillen.

375. Idem [19 Januarij 1661], fol.131.
Opte requeste van Jtien Jdsens, jaerlix uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer sijnde
begunstigt met 25 caroli gulden, en versoeckende, vermits de naeckheijt van haer kinderen, en
andere ongelegentheden met een extraordinaris subsidie gebeneficieert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, om goede consideratien dit versoeck voorbijgaende
verstaen dat de heeren Cameners van de Ecclesiastique Caemer van hen vorder bij provisie,
de 25 caroli gulden soo haer iaerlix sijn toegelechr, sullen besteden om de kinderen daer door
te voorsien van clederen, sonder dat suppliante dieselve penningen in handen sullen werden
gegeven.

376. Den 26 Januarij 1661, fol.131.
Opte requeste overgegeven bij de dunnebier voerders van t’ Buijten Espel, versoeckende dat
noch twee brouwerijen van die van boven mochten werden toegelecht off dat sij met die van
Boven Espel mochten vaeren in eenen buijdel, en het daer op ingecomen berigt van de
dunnebier voerders van t’ Boven Espel voorschreven.
Was geapost: Wordt gepersisteert, bij het geene hier te voren hier in is gedisponeert.

377. Den 27 Januarij 1661, fol.131vo.
Opte requeste van Joris Craenhals als momber over zaeliger Zeger Lambertsens Twenth
naergelatene kinderen. Waervan de oudste is getrout aen eenen Cornelis Janssen Bilevelt tot
Delft, versoeckende authorisatie, eenige parcelen ongedeilde Landerijen, met noch anderen
gemeen sijnde voor de onmondige mede te mogen vercopen, en daer bij naeder sijnde
overgelevert een specifique memorie wat goederen dieselve sijn, en waer die sijn gelegen als:
1). ¼ part van een erve in Oosterwolde, groot ongeveer 64 a. 68 greesen, met hoff en bogaert
en noch 1/16 part van t’ selve erve, van de moeije haer aengesturven.
2). ¼ part van een huijs Boven poorte van de moeije heergecomen.
3). 1/3 en 1/12 van 3 campen in Oosterwolde gelegen, soo Jochum van den Doorn gebruickt.
4). 1/3 en 1/12 van 4 ½ gres bij Baeckstouwe.
5). 1/3 en 1/12 van 6 greesen in den Smalle sijen.
6). 1/3 en 1/12 van 7 greesen op Hermen Cocks erve.
7). 1/3 en 1/12 van 5 ½ gres achter Cleijs Coeije tot Oosterwolde gelegen.
8). 1/3 en 1/12 van 1 gres, soo Peter Gerrijts gebruickt.
9). 1/3 en 1/12 van 2 mudde gesaeijs aen de Santberch.
Was geapost: Schepenen ende Raedt naerder hebbende gesien en geexamineert, de
opgestelde specificatie der parcelen van goederen tot welckers vercopinge, de supplianten
authorisatie versoecken, hebben haer Ed. sodaene authorisatie ingewilligt gelijck sij daertoe
worden geauthoriseert cracht deses.
378. Den 9de Febr(uarij) 1661, fol.133.
Opt’ request van Jdien Jdsens versoeckende boven die alrede aen haer toegestaene vijff en
twintich caroli gulden tot kleedinge van haere kindertiens, noch eenich subsidie in haere
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voorgevende armoede.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante voor ’t leste met thijn
goltgulden eens soo haer uijt d’ Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Ram sullen
geworden, ende sal haer daernae in haer noodt hebben t’ addresseren aen d’ Arme Caemer,
sullende de vijff en twintich caroli gulden soo tot kledinge van haer kinderen sijn gegeuen,
nergens anders toe geemployeert mogen worden.

379. Idem [9 Februarij 1661], fol.133.
Op de requeste van Albert Lamberts versoeckende, gelijck in alle plaetsen van coophandel
gebruickelijck, vermits bij het aencomen der Joodsche natie de commerciestaet apparenter te
sullen aengroeijen, te mogen werden aengenmen en beëdigt tot een Maeckelaer.
Was geapost: Schepenen ende Readt begunstigen den suppliant met het ampt van
Maeckelaer om het hetselve haer ter Stede te bedienen, op sodaene ordre als daer op haer Ed.
hoochachtbaere van tijt tot tijt sullen comen te maecken, sullende naer gelegentheden van
tijden meerder personen daer toe mogen worden geemploeijeert soo als bij een Achtbaere
Raedt sal worden goetgevonden.

380. Den 13 Febr(uarij) 1661, fol.133vo.
Tot optimmeringe van de kerck van Dorendal int’ Landt van Cleeff vereert ses rijxdaelders
t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Ram.
381. Den 14de Febr(uarij) 1661, fol.133vo.
Op t’ request van Gerrijt Gerrijtsen Vreese, Majeur der fortresse Blocksijl versoeckende
eenige remissie op de 12 jaerige pacht wegen twee uijtterdijcken ende den Ess, soo even
buijten Blockzijl gelegen sijn ende daer boven geremonstreert de goede diensten, soo sijn E.
deser Stadts Ecclesiastique Caemer in uijtvinden van 2 geeden landb omtrent Blockzijl
gelegen, gedaen heeft.
Was geapost: Schepenen ende Raedt in acht genomen hebbende de goede diensten, door
gemelte Gerrijt Gerrijtsen Vriese, tot profijt van deser Stadts Ecclesiastique Caemer
aengewendet, begunstigen den suppliant met de somma van dertich caroli gulden eens.

382. Idem [14 Februarij 1661], fol.134.
Opte requeste van Dirck Hermsen in t’ erffhuijs van lange Teunis hebbende gecoft 5
verckens, waer van hij voorgaf 2 van rasende honden te sijn gebeten, die hij daerom heeft
moeten dootslaen, met versoeck dat hem de betaelinge van dies mochte werden geremitteert.
Was geapost: Wordt den suppliant om redenen, de cooppenningen, van een vercken
geremitteert pro rato.

383. Den 19 Febr(uarij) 1661, fol.134.
Op het request van Roeloff Dirxen versoeckende approbatie van de vercofte mess waegen
ende sijn toebehoir aen sijn compagnon Teunis Jansen gedaen, ende desselfs authorisatie tot
het mes voerderschap.
Was geapost: Wordt dese vercoopinge geconsenteert ende de persoon van Teunis Jansen met
het mes voerderschap vermogents acte daer van sijnde begunstigt.
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384. Den 26 Febr(uarij) 1661, fol.134vo.
Op ’t request van Trijne Sanders versoeckende een subsidium in haeren hoogen olderdom,
armoede ende gantsch droevigen staet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunsigen suppliantinne met thien goltgulden eens
t’ ontfangen uijt d’ Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Everhardt Ram Dr.
385. Den 25ste Febr(uarij) 1661, fol.134vo.
Opte requeste van Stijne Helmichs weduwe van zaeliger Jan Gerrijtssen versoeckende dat
Hermen Helmichs en Berent Henrix over haer 6 onmondige kinderen tot momberen mochten
werden geauthoriseert, en voorts om te adieren, en nevents andere erfgenaemen te deilen des
verstorven bestemoeders goederen.
Was geapost: De personen van Hermen Helmichs en Berent Henrix hier in genoemt, worden
totte versochte momberschap geauthoriseert gelijck mede om der verstorven bestemoeders
naerlatenschap neents andere mede erffgenamen oock te deilen, en te aenveerden, draegende
volcomen sorge, dat de goederen daer van procederende tot proffijt van haer pupillen worden
geadministreert ende bewaert.
386. Den 2de Meert 1661, fol.135.
Op het request van de mombaeren van Dreesien Jacobsen de E. Gerrijt Meusen Schinckel en
Jan Jaspersen Hagenbeucke versoeckende, dat haer voorschreven pleechkindt achtvolgents
contract tusschen haer ende Jaques Willemsen Blat ingegaen, te weeten alsdat gemelte haer
pleechkindt bij Jaques Willemsen Bladt mochte comen te woonen ende in de kost te gaen, dat
tot dien einde Jan Wijchersen Backer als medemomber mochte werden gelast, het sulx niet te
beletten alsoo hij alrede daer omtrent hadde geconsenteert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat ingevolgh van des kindts bestedinge in de
kost tot Jaques Willemsen Bladt dat sich Jan Wijchersen Backer van nu voortaen alsoo hij
daer toe sijn consent gedraegen heeft, van sulx te beletten sal hebben t’ onthouden.

387. Idem [2 Meert 1661], fol.135vo.
Copia.
Wel E. gebeedene heeren,
Mijn heeren Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen.
Vertoont mit schuldige eerbiedicheit ende reuerentie Joncker Jurrien van Jngen, Burgemeester
der Stadt Harderwijck, te kennen geuende, hoe dat suppliantes broeder Joncker Johan van
Jngen ende desselffs huijsvrou Joffer Hendrina ter Spils voor desen ouerleden sijnde, nae
gelaeten hebben twee onmundige kinderen, mit naemen Jochem Jurriaen ende Johanna
Geertruijdt van Jingen ende alsoo der onmundige bestevaeder Joncker Hendrick ter Spil
derseluer momber neffens sijn huijsvrou mede onlangs sijn coemen t’ ouerlieden, waer door
voorschreuen pupillen an d’ eene sijde niet alleene sijn gedestitueert, van haeren momber,
maer oock soo lange als geen ander in desselffs plaetse is geauthoriseert ende gestelt,
onbequaem om de naelaetenschap van haer zaeliger bestevaeder ende bestemoeder te
aenveerden, ende te participeren.
Weshaluen suppliant seer reuerentlick is versoeckende, dat V wel Ed.gunstich belieuen willen
V wel Ed. mederaedersvrindt ende Burgemeester Johan Slooth der voorschreuen onmundige
angetrouwde oom daer ouer tot momber toe stellen ende te authoriseren om neffens sijn Ed.
dieselue t’ administreren ende te bedienen naer behooren.
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T’ welck doende. Euerwijn van Benthem I.V.Dr.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, hebben geauthoriseert ende authoriseeren cracht deses,
de Ed. Burgemeester Johan Sloot tot momber ouer Joncker Johan van Jngen ende Joffer
Hendrina ter Spils twee onmundige kijnderen, mit naemen Jochem Jurriaen ende Johanna
Geertruijdt van Jngen. Sonder Argelist. Actum in Senatu den 21 Julij 1660.
388. Den 2de martij 1661, fol.136.
Op ’t request van Henrick Hansen versoeckende, dat sijns kindts mombaeren Lambert
Canneman ende Ulrick Jansen, uijt gemelten kindts penningen soo rentheloos sijn liggende,
aen hem op behoirlijcke interesse mochten langen de somma van ’t sestich caroli gulden om
sich toe te rusten, alsoo hij met een Lieutenants plaetse ter Zee was begunsticht.
Was geapost: Wort sulx aen de mombaeren geconsenteert, mits dat hij behoorlijcke
verseeckeringe voor de gemelte penningen aen de mombaeren geve, waer mede dieselue te
vreden sijn.

389. Den 8 Martij 1661, fol,136vo.
Opte requeste van Hermen Reinderts en Aert Heiments mombaeren van zaeliger Jan Assen
naergelaten kinderen, versoeckende authorisatie, om het huijs tot betaelinge der schulden en
opvoedinge der kinderen sijnde gebreckelijck, te mogen vercoopen.
Was geapost: Om redenen wordt supplianten dit versoeck geaccordeert, en de supplianten
geauthoriseert om dit huijs tot betaelinge der schulden, en opvoedinge der kinderen te
vercopen.

390. Idem [8 Martij 1661], fol.136vo.
Grete Jans, wonende tot hier toe in eene der nu vercofte geestelijcke huijsen, is in plaetse
derselver begunstigt met 12 caroli gulden iaerlix tot huijshuir uijtte Ecclesiastique Caemer
t’ ontfangen, sullende het eerste iaer verschenen sijn op Paesschen 1662.

391. Den 15 Martij 1661, fol.137.
Op ’t request van Jelijs Asmus versoeckende een subsidium in sijn hoogen ouderdom ende
armoede.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thijn goltgulden eens,
soodenseluen uijt d’ Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Everhardt Ram sullen
geworden.

392. Dito [15 Martij 1661], fol.137.
Op ’t request van Hans Berens te kennen gevende sijn hoogen ouderdoom ende
onvermogentheit om aen de kost te geraecken versoeckende derhaluen een subsidium tot sijns
lijues onderhout.
Was geapost: Wordt begunsticht van haer Achtbaere met thien goltgulden eens t’ ontfangen
uijt de Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Everhardt Ram Doc.

393. Dito [15 Martij 1661], fol.137.
Op t’ requeste van de huijsvrou van Jochem Jansen versoeckende tot onderholden van haer
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twee kijnderen, alsoo haer man van huijs is, nae Duijtslandt, tot lijffe nootdrufft, datse mit een
penninckien mochte geassisteert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne mit vijff goltgulden eens,
om vuijt de Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Euerhardt Ram Dr.

394. Den 18 Maerte 1661, fol.137vo.
Schepenen ende Raedt, ordonnieren de E. Burgemeester Johan Gansneb gnt. Tengenaegel, om
vuijt sijn E. geestlicke Caemer op sijn ouerschot aende E. Jan van Steijgenen Glaesemaecker
der Stadt Deuenter voor een glas gecoemen inde kercke van t’ Gasthuijs der Stadt Deuenter te
betaelen sestich caroli gulden.
395. Den 19de Martij 1661, fol.137vo.
Opte requeste van Lucas Cempo (Stadts)glaesemaecker, remonstrerende, hoe dat hij per
apostil in dato den 1ste Maij 1658, sijnde begunstigt, in plaets van wijlen de Kerckmeester
Arent Joesten Dijckman met het maecken van de glaesen voor de Stadt en geestelick,
tegenwoordich eenige hem daer tegen tragteden te ondercruipen, versoeckende daer tegen
maintien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt persisteren bij de apostil van 1 Maij 1658 afgegeven en
verstaen dienvolgents, dat hij door de heeren Caemeners ende Rentmeesters in sodaene
qualiteijt sal worden gebruickt.

396. Idem [19 Martij 1661], fol.138.
Opte requeste van Hendrickien Dirx weduwe van zaeliger Herman Geertsen van Gildehuijs,
versoeckende voor 2 á 3 iaeren te worden gesubsidieert tot onderhoudinge van haer dochter
Swaenties dochter bij zaeliger Jan Lamberts in echte verweckt, sijnde de 2 andere derselver
kinderen in t’ Weeshuijs.
Was geapost: Wordt begunstigt met thijn goltguldens t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique
caemer van de her Burgemeester Ram.

397. Idem [19 Martij 1661], fol.138.
Is mede verstaen, dat Mr. Henrick van Benthem organist uijt het overschot van de
Ecclesiastique caemer van de heer Burgemeester Johan Gansneb gnt. Tengnegel sal worden
voldaen, van alsodaenich vierendeel jaerstractament als hem uijtte Ecclesiastique caemer van
de heer Loussen noch is resterende.

398. Idem [19 Martij 1661], fol.138vo.
Opte requeste van de mombaeren van zaeliger Henrick Aeltsens Cuipers naergelaten
onmondige kinderen, remonstrerende, dat sij aen de Burgemeester Ram hadden vercoft het
huijs staende in Veenestraete voor 950 goltgulden vrijgelt, alsoo het selve weijnich
opbrachten tegenwoordich groote reparatie vereijschte met versoeck van approbatie.
Was geapost: Wordt om redenen dese gedaene vercopinge geapprobeert.

399. Den 26 Martij 1661, fol.138vo.
Op ’t request van Gerrijt Adams vertoonende daerin sijn groote armoede, gebreckelijckheit
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ende hooge olderdom versoeckende der haluen met de kost in ’t Gasthuijs te sijn begunstigt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt in consideratie genomen hebbende gemelten suppliants
gebreckelijckheit, hoogen olderdoom ende armoede, soo is dat sij den seluen begunstigen met
12 goltgulden eens, t’ ontfangen uijt d’ Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester
Everhardt Ram Doc. Voor ditmael den seluen met het Gasthuijs voor bij gaende.

400. Dito [26 Martij 1661], fol.139.
Op ’t request van Teunis Jansen Turffmeter ende Henrickien Freerix versoeckende in haeren
hoogen ouderdoom met het Gasthuijs te sijn begunsticht.
Was geapost: Schepenen ende Raedt sullen voor ditmael den supplianten met het geven van
de cost in ’t Gasthuijs voor bij gaen, dan worden in haeren ouderdom, ende gebreckelijckheit
begunsticht met twaelff goltgulden eens, t’ ontfangen uijt d’ Ecclesiastique Caemer van de
heer Burgemeester Everhardt Ram Doc.

401. Den 26 Martij 1661, fol.139.
Op de requeste van Jan Hermsen ende Annigien Courts, versoeckende in haeren hoogen
ouderdoom mit de proeue in het Gasthuijs te moegen worden versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen supplianten, mit thijen goltgulden eens,
om vuijt de geestlicke Caemer van de heer Caemer Euerhardt Ram Dr. t’ ontfangen.

402. Idem [26 Martij 1661], fol.139vo.
Opte requeste van Aeltien Willems versoeckende mit de cost in eene van beijde gasthuijsen te
moegen worden versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliantinne eens mit twaelff goltgulden
tot huijshuijre, om vuijt de geestlicke Caemer van de E. heer Caemener Euerhardt Ram Dr.
t’ ontfangen.

403. Den 28 April 1661, fol.139vo.
Opte requeste van Jan Gerrijtssen Wagemeester, versoeckende bij het tegenwoordig
overlijden van Floris Willemsen te mogen werden begunstigt met de schrijveren
boeckhouders plaets op de Wage.
Was geapost: Dit versoeck wordt den suppliant geaccordeert, en hij vervolgents tot schrijver
op de Wage geauthoriseert.

404. Idem [28 April 1661], fol.139vo.
Opte requeste van Albert Janssen, versoeckende in plaets van wijlen Floris Willemsen, met de
vacante Wagemeesters plaets in de Veenepoorte.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacante
Wagemeesterschap en sulx tot revocatie op de ordres van proffijten daer toe staende.
In marge:
Naeder geappostileert.
Bij verhoor van Albert Janssen met Jan Gerrijtsen Wagemeester, is door
tusschen spreecken goetgevonden dat Albert Janssen van hen vorder de Veenepoort sal hebben schoon te maecken en daer
voor trecken de thijn stuivers weeckelix tot hier toe bij Jan Gerrijtsen daer voor genoten. Sie actum den 9 Maij 1661.
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405. Idem [28 April 1661], fol.140.
Opte requeste van Willem Berentsen versoeckende ad idem (404).
Was geapost: Wanneer ijets hier naer compt voor te vallen waer toe suppliant bequaem sal
worden geoordeelt willen Schepenen ende Raedt denselven houden voor gerecommandeert.

406. Den 6 Maij 1661, fol.140.
Opte requeste van Joncker Gerhardt Vaegt, remonstrerende hoe dat van Camperveen bij
publicatie hadden doen bekent maecken, dat van de beesten gaende op de Poll buijtendijx
gehorende aen sijn Ed. erve aen den Swartendijck in den jaere 1613 den 19 Januarij door
Dijckgraeve, Vroeden en Heimeraden van Camperveen voor deser Stadts Gerichte als in
derselver vrijheijt gelegen eenen Berent Janssen opgedraegen, met versoeck dat Schepenen
ende Raedt beliefden t’ verclaeren hoe hij remonstrant hem hier in soude hebben te draegen.
Was geapost: Wordt verstaen dese Pollen te sijn gelegen binnen de vrijheijt deser Stadt, en
sal vervolgents alhier het hoorne gelt, en niet elderts daer van moeten worden betaelt, waer in
vertoonder bij Schepenen ende Raedt sal worden gemaintineert.

407. Den 6 Maij 1661, fol.140vo.
De weduwe Plancius is om redenen begunstigt met 25 goltgulden, extra eens te ontfangen
uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Everhardt Ram.

408. Den 9 Maij 1661, fol.141.
Schepenen ende Raedt hebben tot reparatie van de kerck van Camperveen, vereert een somma
van hondert caroli gulden.

409. Den 14 Maij 1661, fol.141.
Opte requeste van Gerrijt Eckelboom geboren burger deser Stadt wonende in de vrijheijt, om
sijn Eeckmeule waer te nemen, houdende alhier vier en licht en waernemende tocht en
wachte, en daerover versoeckende der Stadts Meenten te mogen beslaen.
Was geapost: Om redenen can op dit versoeck voor dese tijt niet worden gedisponeert, maer
wanneer de suppliant sich daer over soude comen naerder te addresseren aen Stadt en Meente,
willen Schepenen ende Raedt hier op gunstig reflecteren.
In marge:

Vide de resolutie van den 21 Februarij 1644.

410. Den 25 Maij 1661, fol.141vo.
Opt’ request van Hans Hansen versoeckende met de wooninge van het huijsien aen de
Koeburgerschans waer in suppliant tegenwoordich in woont, ende tot nu toe jaerlijx drie
goltgulden daer voor betaelt heeft, gratis begunstiget te worden onder belofte van goede
opsicht te sullen nemen op de sluijse in den Jsseldijck omtrent gemelte huijsien liggende.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met de vrije wooninge van
t’ huijsien aen de Koeburgerschans gelegen, mits hij het selue behoorlijck onderholde, en
goede sorge draege voor het op en toe doen van de sluijse in den Jseldijck omtrent gemele
huijsien gelegen, ende bij soo veer dat wanneer aen het sluijsien voorschreuen iets mochte
comen te gebreecken, ende reparatie van noden hebben dat hij sulx den Dijckgreve sonder
vertoeuen sal hebben bekent te maecken.
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411. Den 1 Junij 1661, fol.141vo.
Optre requeste van Jan Meijer caertesetter versoeckende, dat hij met het betaelen van t’ 1ste
termijn van sijn gecofte geestelijcke woninge, de tijt van een iaer mochte supercederen, dewijl
hij het selve huijs moste repareren met praesentatie van de rente van dien te sullen betaelen.
Was geapost: Dit versoeck wordt de suppliant geaccordeert.
412. Den 31ste Meij 1661, fol.142.
Opte requeste van Aeltien Gerrits weduwe van zaeliger Gerrit Stippert, versoeckende in haere
droeuige toestandt, mit een penninckien vuijt deser Stadts Ecclesiastique goederen toe worden
versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstighen suppliantinne mit thijen caroli gulden
eens, om vuijt het ouerschott van de E. Ecclesiastique Caemer van de E. Jan Gansneb gnt.
Tengenaegel t’ ontfangen.

413. Den 1 Junij 1661, fol.142.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Hendrick van Wilssem.
Was geapost: Wordt begunstigt met 10 goltgulden eens t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique
Caemer van de heer Ram.
414. Den 8ste Junij 1661, fol.142vo.
Op het request van Jan Fopsen, versoeckende dat hij de vier margen Landts, soo hij van de
Stadt heeft in pacht in het middelblock, aende Rijx stege gelegen, mochte hoeien alsoo het
gras daerop staende verwassen was door dien hij door den menichvuldigen regen belet was
het selue te weiden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant, dat hij het gemelte Landt
voor dit tegenwoordige jaer sal moegen hoeien, ende de volgende pacht sal hij hem hebben
reguleren nae de conditien, waer op het Landt voorschreuen aen hem is verhuirt.

415. Dito [8 Junij 1661], fol.142vo.
Op het request van Cornelisien Thomas versoeckende van de haer Achtbaere, dat haer dochter
Greete Jurriaens huijsvrou van Jan Stouve, vermits desselffs quadt ende ongeregelt leven
verloopende sich daegelijx hoe langer hoe meer in dronckenschap, ende als dan geweldich de
pijpen comt te stellen, ende groot straeten gerucht maeckt, moge iewaerts vast geset worden,
ende aldaer tot haeres mans wederkomste moge onderhouden worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, verstaen dat Greete Jurriaens vermits desselffs quaede
comportement sal geset worden in Marten paels gevanckenisse met een block aen haer been
ende aldaer tot spinnen geholden worden ende sal tot desselffs onderhoudt bij provisie
weeckelijck genieten 15 stuiver.

416. Den 22 Junij 1661, fol.143.
Copia.
Aen den hooch edelen ende seer Achtbaere Magistraet, Schepenen ende Raedt der Stadt
Campen.
Vertoenen mit reverentie die Gildemeesteren vant’ Drapiers Gilde alhijer op goetvinden van
haer Gildebroeders, volgents desseluer beteeckende naemen hijer annex dat tegenwoordich
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haer handtwerck soo slecht sij ende in soo een cleijne weerdie, dat indien daerin geenige
veranderinge compt, t’ selue ten eenemaell staet te nijette te sullen gaen, tot haer verderff,
vestaende de duffelen t’ welck vertoondren connen speuren nergens anders vandaen te
coemen, als door die weijnich treck: ende dat daer tegen, t’ geen ouerhoop wordt gemaeckt,
oock sulcx dat de copluijden vandien selffs daer mede verleegen sijn ende het gaeren anders
wenschen, dat oorsaecke hat gegeuen, dat de coopluijden ant’ Drappiers gilde versocht
hebben, soo veele goet over hoop niet te maecken, ende te vercladden. T’ welck het gilde in
achtinge heeft genoemen, ende tot haerer aller conseruatie ende der nering beste met
insluitinge van onse nabuijr steden Swolle, Hassel ende Elburch waer een ende t’selue goet
gemaeckt wordt, die t’ selue volgents de bescheijden hijer neffens haer mede approberen en
sullen naercoemen, heeft geresoluiert sulcx van de voor de tijdt van een iaer, dat aen Meijster,
die sus lange des sweecks gemaeckt heeft ses duffels nijet meer mach maecken als vijer, die 5
gemaeckt heeft, 3. die vijer gemaeckt heeft, twee en een halue, de 3. des sweeckx gemaeckt
heeft, twee, die 2. gemaeckt heeft, sal 1 ½ half maecken, die eene gemaeckt heeft sal daerbij
blijuen: Ende sal nijmandt getouwen bijnnen buijttens huijs toe stellen, om op te laeten
wercken, en sij oock geen duffels uuijtbescheijden, hetsij sijn, breede ofte gemeene, ende
sulcx op een boete van 4 caroli gulden op ijder stuck die beuonden sal worden contrarie
gedaen toe hebben. Sullende de Segelaers mit tegen register van de peenen, alle vierendeels
iaers, voor de Gildemeesters reeckeninge daer vandoen. Met hoodaenige ordre alsoo
vertoonderen verhoopen dat de neeringe weder sal wackeren, als int’ iaer 1636 ende 1635
oock is geschiet, versoecken vertoenderen V hooch Achtbaeren haer ordes voorslach te
gelieuen te approbieren end ehaer daerbij maintiensten mits bij onse naburige Steden sulcx
mede moegen gepraesteert.
Verwachten Jan Veen Dr.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, hebben geapprobeert ende geratificeert approberen
ende ratificeeren cracht deses, ende dat voor de tijdt van een geheel iaer tot maintinuwe van
de neeringe ende conseuatie van de duffelmeesters, alsodaene ordre ende voorslach, als de
Gildemeesters, vant Drappiers gilde alhijer haer Achtbaerenden hebben vertoont ende
voorgeslaegen, mits dat de meijsteren geholden sullen weesen, haere knechten in haer werck
toe holden, te continueren ende mit werck te sullen versien.

417 Idem [22 Junij 1661], fol.144.
Aen den Wel Ed. hooch Achtbaere wijsen ende Voorsienighe Raedt der Stadt Campen.
Wel Ed. Gebiedende Heeren.
Remonstreert V Wel Ed. mit aller oetmoet, de Schaffers ende Oldeluijden vande getrouwde
knechten onder het Laeckenmaeckers ende Duffelmaeckers Gilde, hoe dat sij mit leetweesen
hebben verstaen, dat eenighe van de Meijsters ofte der Gildemeesters vuijt de naeme van haer
souden hebben beslooten ende een verbont onder haer gemaeckt, dat een ijeder Meister nijet
meer als sijn beseth merck des weecks soude maecken. Tis nu soo dat nijmandt daer door
meerder soude worden vercortet, als supplianten de gehouden mans sijnde, wijff ende
kijnderen hebbende, als dan wel voor de derde persoon souden gaen sonder wercke ende
dienvolgents nootsaeckelick mit wijff ende kijnderen souden moeten gebreck lijeden ofte tot
groote belastinge van den Armen Caemer, deselue soude moeten lastich vallen: Ende alsoo
supplianten sulcx ongeerne souden doen ende dan euenswel nootsaeckelick daer toe sullen
worden gedrongen, ouermits tegenwoordich all verscheijden sijn, die geen maendtgelt langer
in de busse willen geuen ende oock het geene sij gegeuen hebben, indien sij van hijer weer
vertrecken willen, weder hebben, soo dat sij supplianten haere siecken die tegenwoordich
noch vijue int’ gevall sijn langer nijet connen onderhouden. Soo versoecken supplianten ouer
sulcx gansch oetmoedelicken, dat V Wel Ed. bij deesen belieuen toe ordonnieren en te
verstaen, dat die geene, de haer maent gelt niet willen betaelen, ofte oock geen werck
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hebbende het selue niet cunnen betaelen ofte oock geen werck hebbende het selue niet
cunnen betaelen, sieck off cranck worden uijt de busse niet sullen profitieren, off trecken,
voor en all eer sij haer achterstant, dat sij als dan sullen beuonden worden toe quaede te
weesen, sullen hebben betaelt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonnieren ende verstaen dat die geene, die haer maent
gelt, nijet willen betaelen ofte geen werck en hebben het selue te cunnen betaelen, sieck ofte
cranck wordende vuijt de bussen nijet sullen profiteeren off trecken voor ende alleer sij haer
achterstandt, dat sij alsdan sullen beuonden worden toe quaede toe weesen sullen hebben
betaelt. Actum in Senatu den 22 Junij 1661.
418. Den 22ste Junij 1661, fol.144vo.
Op de requeste van Jurrien Bruijdegom geweesene tambour vant’ Buijtten quartier,
versoeckende in sijn hoogen olderdoom, mit een penninck vuijt de geestlickheijt te moegen
versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant, mit 15 goltgulden eens, om vuijt
de geestlicke Caemer vande geestlickheijt van E. Euerhardt Ram Dr. te ontfangen.
419. Den 29ste Junij 1661, fol.144vo.
Op t’request van Marrigien Geerloffs versoeckende in haer hooge olderdoom van 99 iaeren
met een pennickien te sijn begunsticht.
Was geapost: Wordt begunsticht met thien goltgulden eens, t’ ontfangen uijt
d’ Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Everhardt Ram Dor.

420. Dito [29 Junij 1661], fol.144vo.
Alsoo Andries Schaefbanck seecker reeckeninge van costen bij hem tot reepareringe van sijn
huijsien in ’t Gasthuijs gedaen, ende deselue in collegie des Achtbaeren Raedts gelesen ende
vertoont sijnde. Soo ist, dat hem Schepenen ende Raedt voor sijne gedaene costen uijt goede
consideratien toeleggen 25 goltgulden, t’ ontfangen uijt d’ Ecclesiastique Caemer van heer
Burgemeester Everhardt Ram Doc.
421. Den 4de Julij 1661, fol.145.
Op t’ request van Hermen Otsen Slootemaecker te kennen gevende hoe dat hem uijt de
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Lousen den anno 1654 noch was
competerende de somme van 26 (car. gld.) – 16 (stuiv.) versoeckende dat hij mochte
geallegueert worden op de overschotten van d’ eene off d’ andere kaemer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt assigneren den suppliant op de ouerschotten van de
kaemer van de heer Burgemeester Joan Gansneb gnt. Tegnagel, om van deselue offte desselffs
Rentmeester Gerrijt Meusen Schinckel, tot ontlastinge van de Geestelijcke schulden de
gemelte f.26 (car. gld.) – 16 (stuiv.). t’ ontfangen.

422. Den 6 Julij 1661, fol.145.
Opte requeste van Jutien Jansen versoeckende mit een subsidium begunstighet te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstighen suppliantinne mit thijn carol gulden eens,
om vuijt de Caemer van de Geestlickheijt van de E. Euerhardt Ram Dr. t’ ontfangen.
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423. Dito [6 Julij 1661], fol.145.
Op ’t request van Petrus van Moock naegelaetene soone van saeliger Dor. Jacob Moock
versoeckende een subsidium ad studia.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijfftich caroli gulden
jaerlijx ende dat voor de tijdt van drie achter een volgende jaeren, t’ ontfangen uijt deser
Stadts Ecclesiastique Caemer waer van de eerste 25 caroli gulden op aenstaende Michaeli
deses loopende jaers 1661 sal verschijnen, ende het volgende te verloopende halff jaer op
Paesschen 1662.

424. Idem [6 Julij 1661], fol.145vo.
Op de requeste van Anna Jans van der Straeten, versoeckende in haer olden olderdoom mit
een penninck vuijt de geestlickheijt te moegen gesubsidieert te worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne, mit thijen goltgulden eens,
om vuijt de Caemer van de geestlickheijt, van de E. Caemer Ram Dr. t’ ontfangen.
425. Den 13de Julij 1661, fol.145vo.
Op het request van Wessel Evers van Brunnepe versoeckende, alsoo hij in pacht gehadt heeft
seecker deel Landts van de Stadt van Campen in den Calcar Bosch ende het selue bouen de
Weerdie gepacht heeft, vijffthien caroli gulden remissie jaerlijx.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant gratieuselijck vermits
desselffs armoede de gemelte 15 caroli gulden per jaer.
426. Den 1ste Augusti 1661, fol.146.
Op ’t request van Claes Egberts aen den Swartendijck versoeckende prolongatie van 3 pacht
jaeren van seecker maete gelegen bij de Koeburger Schants, waer van de pacht op twee jaeren
nae is geexpireert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt prolongeeren den suppliant den tijdt van twee pacht
jaeren,mits dat sije de gemelte maethe door en door sal hebben te mesten ende dieselue anders
niet als met weiden te gebruijcken sonder dieselue oeit te moegen scheuren off hoeien off
Schepenen ende Raedt gedencken hem daer ouer te corrigeren ende te breucken.

427. Den 2 Augusti 1661, fol.146.
Opte requeste van de E. Cornelis Herreweijer versoeckende alsoo hij tegenwoordich
woenende is op den Burchwall ende sijn holt nijet can burgen ende hem hetselue s’ nachts
wordt ontstoolen, alsoo hij geen beslooten plaetse heeft, ende tegen ouer het sieckenhuijs,
daer zaeliger Wolffsen sijn holt ofte steen plach te hebben, een bequaeme holttuijn ofte loose
om sijn holt te bergen soude connen maecken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit de plaetse, daer zaeliger
Hendrick Wolffsen sijn steen ende holt plach toe setten.
428. Den 4de Augusti 1661, fol.146vo.
Op ’t request van de E. Berent Avercamp te kennen gevende, hoe dat vertoonders onmondige
kinderen bij sijn saeliger huijsvrouw Mechteltien Hoberinckx in echtschap geprocreert, tot
Zutphen eenige saecken hebben te verrichten, en schulden te betaelen, oock eenige beswaerde
landerien gelegen, daer in noodtsaeckelijck orders diende te worden gestelt, ende vermits over
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supplianten kinderen voornoemt tot mombaeren sijn V Ed. Achtbaere geauthoriseert sijn, die
E. Jacob Steenbergen ontfanger ende Jacobus Milius apotheker, vertoonders respective oom
en swaeger, ist suppliants versoeckt met onderdedaenichert V Ed. Achtbaere gemelte
mombaeren gelieven te authoriseren om der kinderen saecken tot Sutphen te verrichten ende
soo noodich Landerien te vercoopen ende cessie te doen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren de mombaeren hier voren gementioneert,
om der kinderen saecken toe Zutphen te verrichten, gelijck mede vercoopinge der Landerien
ende cessie daer van te doen.
429. Den 27ste Julij 1661, fol.147.
Op het request van Henrick Tesseling Linnewever versoeckende dat hij seecker hoeckien
nevents sijn huijs op den Vloetdijck ledich ende onbetimmert sijnde mogen betimmeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant dat hij het hoeckien, als
wanneer hem sulx door de Geestelijcke Caemeners sal aengewesen sijn, moge betimmeren;
Waer op de heeren Geestelijcke Cameners op den 6de Augusti 1661 den suppliant hebben
aengewesen hoedanich hij het gemelte hoeckien sal hebben te betimmeren, ende dat
soodanich, dat hij de steege wijt sal laeten bij nae 16 voet volgens die aldaer geslaegene
paelen.
430. Den 13de Augusti 1661, fol.147.
Op het request van Henrick Tesseling Linnewever versoeckende met een subsidium tot
opbouwinge van sijn huijsien op den Vloetdijck te sijn begunstigt.
Was geapost: Wordt begunsticht met 50 caroli gulden soo hem uijt de Ecclesiastique Caemer
van den heer Burgemeester Everhardt Ram Doc. Voor de helffte ende voor d’ ander helffte
uijt d’ Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan Sloot sullen ter handr gestelt
worden.

431. Dito [13 Augusti 1661], fol.147vo.
Opte requeste van Hermen Wolffraeds sweertveger toe kennen geuende hoe dat Engbert
Bussien is coemen te ouerlijden, de welcke neftens hem het geweer op Stadthuijs heeft schoon
gemaeckt, versoeckende, dat hij mochte daermede begunstich mochte worden, mit het
schoonmaecken van het geweer opte Stadthuijs.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant met het schoonmaecken van het
geweer opt’ Stadthuijs.

432. Idem (13 Augusti 1661), fol.147vo.
Op het request van Hermen Jans woonende in Mastebroeck bij de kercke op de
Mosterthoffstede versoeckende een penninckien tot het maecken van den onraet, liggende tot
het Ecclesiastique goedt deser Stadt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met 14 caroli gulden tot het
maecken van ’t gemelte onraedt.

433. Den 8 Septemb(er) Anno 1661, fol.148.
Opte requeste van de Conrector Johannes David Wentbeijel versoeckende vermits de
beswaernis van sijn familie en andere consideratien, verhoginge van tractement.
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Was geapost: Om consideratien wordt den suppliant extraordinaris toegelecht jaerlix 50
caroli gulden, en sulx bij provisie tot revogatie, op het vertrouwen dat hij hem sal
beneerstigen verdere debvoiren aen te wenden, in den dienst hem aenbevolen.
In marge:
Op naerder instantie, is verstaen, dat aen den suppliant dese 50 caroli gulden sullen worde betaelt jaerlix
op Paesschen waer van het eerste op Paesschen 1662 sal sijn verschenen. En dit alles bij provisie tot revocatie.

434. Idem ( 8 September 1661), fol.148.
Op de requeste van de erffgenaemen van wijlen Thomas Bonte versoeckende authorisatie om
de cleinodien en costelijckheden, bij haer tot becominge van 2000 gulden ingewonnen tot
Amsterdam ten meesten prijse te mogen vercopen.
Was geapost: Dit versoeck wordt suppliant geconsenteert.

435. Idem ( 8 September 1661), fol.148vo.
Opte requeste van Thomas Jurriaensen piloot, versoeckende dat hem mochte werden
geconsenteert het bewonen van het huijs van Jan Stoeve, ledich sijnde, tegen een redelijcken
penningen, mits dat het werde gerepareert.
Was geapost: Den suppliant wordt toegestaen het bewonen van het hier in versochte huijs,
en sulx vrij van huijshuir tot Paesschen 1663, mits dat hij het selve op sijn eijgen costen sal
hebben te repareren.

436. Den 12 Sept(ember) 1661, fol.148vo.
Opte requeste van Frerick Vos voor hem selve, geassisteert met Dirk van der Ketten de olde,
en Jan Carsten van t’ Engbert, voorts Arnoldus van Hardenberg, Gerrijt Willemsen
Steenbicker, Roeloff Lambertsen Eeckholt als mombaeren van Claes Bartolts kint, als mede
de weduwe Bettien Cremers geassisteert met Henrick van der Linde en Aelt Aeltsen de ionge,
nevents Toenis Helmichs backer en Frerick Vos mombaeren van desselffs Bettien Cremers
kinderen, bij zaeliger Hermen Reuse echtelijck geprocreert, alle erffgenaemen van zaeliger
Willem Hermssen Reuse en Annigien Frericks Vos echteluijden, versoeckende tot scheijdinge
van den ongeeffende boedel te mogen worden geauthoriseert, om te vercopen seecker erve
ende goet in Veluwen int Scholtamp Heerde boerschap Wesep gelegen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten haere qualiteijten dese
vercopinge voor de onmondige mede te mogen doen, mits de penningen daervan
procederende tot voordeel van de onmondigen worden belecht.

437. Den 21 7b. (Septembris) 1661, fol.149vo.
Opte requeste van Joncker Diderick Mulert tot den Ordel, Bmr. Hendrick Crachtsen Stuirman
en Gerrijt Voorn de ionge versoeckende authorisatie, om als mombaeren over de onmondige
kinderen van zaeliger Joncker Wolter Schaep te mogen vercopen seecker huijs naest de
Burgemeester Ram op de Oldestraete gelegen,haer pupillen toebehorende, en sulx om
redenen, bij de requeste verder gededuceert.
Was geapost: Om redenen en of conditien dat de cooppenningen tot voordeel van de
onmondigen worden aengelegt, worden de mombaeren, tot vercopinge van dit huijs
geauthoriseert.
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438. Den 24 Sept(ember) 1661, fol.150.
Opte requeste van Gerrijt Janssen Catvis, waer bij die selve de Magistraet bedanckte, voor het
aen hem geconsereerde veermanschap op Seveningen, het welck hij op verscheijden redens
niet en conde waernemen, en versochte te mogen werden begunsticht met het bestellen der
brieven, soo met de ordinaris wagens van Swol alhier aencomen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de suppliant om de brieven en packies met
de Swolsche wagens overcomende te bestellen, ontfangende vanijder brieff 2 blancken,
waervan eenstuijver te genieten bij den voerman en een halve stuijver bij den suppliant, als
briefbesteller en dit bij provisie tot naeder ordre.

439. Idem (24 September 1661), fol.150vo.
Op het request van de gildebroeders van het Cuipers gilde, en het daer op gegeven berigt van
die van t’ Corvemaeckers gilde, over het setten van de twijch en cuipholt op de Welle, waerbij
bij apostille van den 25 October 1646 was geordonneert, dat de twijchen tweejaerich rijs
tusschen de Holtsagers en Louwenpoorte, en het cuitholt beneden de Louwen poorte, en
voorts boven de brugge op de Welle naer boven soude werden gesettet.
Was geapost: Schepenen ende Raedt gesien hebbende de neventsstaende requeste, en het
daerop gedaen bericht, van die van t’ Corvenmaeckers gilde, met die daer bij overgegeven
apostil in dato den 25 October 1646, hebben haer Ed. hoochachtbare goetgevonden
provisionelijck te persisteren, bij de gedachte apostil, en sulx tot revocatie en naerder ordre,
waer naer parthijen haer sullen hebben te reguleren.

440. Idem (24 September 1661), fol.151.
Johan Peters Tamis, sijn om redenen van onvruchtbaerheijt en beswaernis van dijchagie bij de
nieuwe verpachtinge, geremitteert een somma van hondert en vijftich caroli gulden eens te
corten in de oudste Caemer waerin hij sal worden bevonden te sijn schuldig.
441. Den 30ste Sept(ember) 1661, fol.151.
Opte requeste van de erffgenaemen van wijlen Tomas de Bonte, remonstrerende, dat sij in
gevolg van het gedraegen consent per apostil in dato den 8 deses lopenden maents, de juwelen
tot Amsterdam hadden doen weerderen bij drie verscheijden juweliers, waervan d’ een die
hadde gestelt op 453, de 2de op 551, en de derde op 695 caroli gulden volgents specifique
memorien bij deselve opgestelt, en het request bijgevoegt, met versoeck alsoo die de juwelen
niet stuckswijs maer in t’ geheel wilden aennemen, daer toe geauthoriseert te mogen worden.
Was geapost: Wordt verstaen, dat dese juwelen, volgents de gedaene prifatie, aen de
meestbiedende ter summa van 695 gulden sullen mogen werden vercoft.

442. Den 2 Octob(er) 1661, fol.151vo.
Opt requeste van Mr. Elias Vrijdach schoolmeester en voorsanger van de Buijtten kercke,
versoeckende alsoo sijn voorsaeten iaerlix tot tractement 120 gulden en een vrije woeninge
genoeten hebben, dat vermeerderinge van tractement moege begunstiget worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit vijff en twintich goltgulden
eens vuijt de Caemer van de geestlickheijt van de E. Bmr. Ram Dr. te ontfangen.
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443. Den 5 Octob(er) 1661, fol.152.
Opte requeste van Barbar Paulus moeder van zaeliger Thomas Zeger, sampt desselffs
kinderen, remonstrerende dat den overledenen, veele schulden in Hollandt, Zelandt,
Vrieslandt, Bremen, Hamburg, Antwerpen die heeft naergelaten, welcke nootsaeckelijck
sullen moeten werden ingevordert met versoeck dat daer toe Johannes Segers, des
overledenen broeder en Johan Gerrijtssen vertrout aen desselffs suster mochte werden
geauthoriseert.
Was geapost: Johannes Zegers en Jan Gerrijtsen worden geauthoriseert, om de schulden van
de boedel bij Thomas Zeger naergelaten in te vorderen de penningen t’ ontfangen, daer van te
quiteren mits voor de heeren hooftluijden daer van daer naer reeckeninge doende.

444. Idem (5 October 1661), fol.152vo.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Hendrick de Wolffs, remonstrerende, hoe haer de
nootsaeckelijckheijt, door veele overgecomen wederweerdicheden, is dringende tot reddinge
van haer staet eenig landerijen te vercopen, en dat tot dien einde nodich soude dat defnitive
mombaeren werden gestelt over haer onmondige kinderen en die tot sodaene vercopinge
mede mochten werden geauthoriseert, waer toe sij voorstelde de heeren Langen en Ram die
haer voor desen oock waeren geadjungeert.
Was geapost: De heeren Langen en Ram, en in absentie van een van dieselve de heer Reiner
Tegnegel worden geauthoriseert om wegents de onmondige de supplianten te assisteren in de
vercopinge van haere landerijen, buijten Swol gelegen, over welcke tot hier toe proceduire is
gevoert.

445. Den 19 Octob(er) 1661, fol.153.
Opte requeste van Anna van der Straeten versoeckende in haeren olderdoom een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstighen suppliantinne mit thijen goltgulden eens,
om vuijt de geestelicke caemer van den E. Burgemeester Euerhardt Ram t’ ontfangen.

446. Den 28 Octob(er) 1661, fol.153vo.
Opte requeste van Peter Henrix, remonstrerende dat hij nevents Balthasar Janssen Groen
sijnde gestelt tot momber over de 2 onmondige kinderen van Michiel Hermssen Hagedoorn,
hij Groen uijtter Stadt is comen te vertrecken, en de vader geen sorge voor de kinderen, en
derselver opvoedinge is draegende, waer over der kinderen oom Jan Gerrijt van Elburg het
eene heeft naer hem genomen, en alsoo van het ander indien geen beter ordre wierde gestelt
groote swaricheijt overich was versocht hij suppliant, dat in plaets van de vertrocken momber
Jan Gerrijtsen van Elburg weder mochte werden geauthoriseert en voorts toestaen, dat van des
kints goederen 6 off 8 stuijver des weecks, desen winter mochten werden afgenomen, om het
kint op een goede plaets te bestellen van het lopen af te brengen, en alsoo tot een eerlijck
leven te bequaemen.
Was geapost: In plaets van Balthasar Janssen Groen wordt Jan Gerrijtsen van der Elburg tot
dese momberschap geauthoriseert, en hebben Schepenen ende Raedt, om redenen, het verdere
versoeck mede toegestaen, en verstaen dat van des kints penningen een schellinck weeckelijx,
desen winter geduirende sal werden affgenmen, om daer door het selve kint behoorlijck op te
voeden.
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447. Den lesten Octob(er) 1661, fol.154vo.
Opte requeste van de wel E. Joncker Lambert Glauwe ende vrouw Barbera toe Boecop sijn
wel E.huijssvrouw versoeckende ratificatie ende approbatie van sodaene besloeten testament
als haer wel E. ongeueer ses weecken geleden bijnnen der Stadt Swolle hebben opgericht ende
dat ouer de goederen soo bijnnen deser Stadt ende derseluer sijn gelegen.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt hebben geapprobiert ende
geratificiert, approbieren ende ratificieren cracht deses, alsoodaene testament als de E.d.
Joncker Lambert Glauwe ende Barbara toe Boecop sijn E. huijsvrouw bijnnen der Stadt
Swolle hebben opgericht aengaende de goederen bijnnen deser Stadt Campen ende der seluer
iurisdictie gelegen.

448. Den 10 Novembris 1661, fol,154vo.
Opte requeste van Barent Hermsen Herde remonstrerende, hoe dat hij als last hebbende van
zaeliger Jan Dirxen Schout, voor hem en sijne 3 kinderen bij zaeliger Jennichien van Bolten
nevents de andere momberen de reeckeninge der bestevaderlijcke goederen hebbende voor de
heeren hooftluijden gedaen, en daer bij bevonden voor de vader en kinderen te sijn
overgeschoten een summa van 393 (gulden) – 12 (stuijver) – 12 (penningen), waer van hij de
helfte niet alleen heeft voldaen aen de vader, maer oock andere helfte volgents accoordt
uijtgekeert aen de weesmeester tot Amsterdam met approbatie van de weeskinderen: en alsoo
hij daerop hier nu verscheijden reijsen was geweest om van de Creditueren van des
bestevaders erffhuijs, waer op dese penningen waeren geassigneert, die te ontfangen, dat
Steven Henrixen Slachter en Jan Barteltsen op opgeraepte praetensien hadden beslagen en
alsoo liquide ad illiquidum non datur compensatio, versochte hij suppliant dat dese beslagen
mochten worden afgedaen, hem de penningen gevolgt, onder praesentatie van burge voor
haere praetensien te willen te stellen.
Was geapost: De requestrant stellende burge voor sodaene actien, als Jan Bartelts en Steven
Henrixen Slachter op hem mochten hebben te praetenderen sal hij de versochte penningen
sonder dat die verder door haer sullen werden becommert, mogen ontfangen.

449. Den 14 Nouemb(er) 1661,155vo.
Opte requeste van Jan van der Lansdouwe te kennen geuende, dat hij in conformite van
bijgaende huijrcedel, aen eener Jan Rutgertsen in den iaere 1657 sijn voorhuijs ende
achterhuijs staende inde Hoffstraete heeft verhuijst, versoeckende alsoo de huijrman is
vertrocken ende eenige weijnich mobilia voor de huijre sijn verbonden, dat d’ selue mochten
door den gerichte diener geinventariseert ende vervolgent mochten worden vercoft.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, accorderen supliant, om de voorschreuen genuge
mobilia door den Gerichts diener te doen inventariseeren ende vervolgents sullen moegen
worden vercoft ende te gelde gemaeckt ende de penningen daer van procederende in den Ed.
Gerichte te deponeren ende die voorschreuen behuijsinge wederomme aen sich toe nhemen
ende aen een ander te verhuijren.
In marge: Was naeder geappostileert: Bij annotatie van den vendumeester sijnde gebleecken, dat van dese goederen alleen
sijn geprocedeert 26 caroli gulden, daer afgetrocken mochten worden 3 (gulden) 17 stuijver van regten en vercoopgelt, en dan
daer tegents den suppliant ten achteren is 1 ½ iaer huijshuir tot 21 goltgulden jaerlix, is op naerder versoeck verstaen, dat den
suppliant dieselve penningen bij provisie, sonder praejudicium van dien daertoe naerder mochte sijn beregticht sal mogen
behouden.
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450. Den 14de Novemb(er) 1661, fol.156.
Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt ordonneren de heer Burgemeester Everhardt Ram
Doc. dat sijn E. uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer aen Wijchardt van Russel glaesemaecker sal hebben te betaelen 22 caroli gulden voor seecker glas gestelt in de kercke van der
Jhorst.
451. Den 15de Novemb(er) 1661, fol.156.
Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt hebbende gesien seecker accoordt in dato den 10
Augusti 1635 waer bij zaeliger Jan Buit van Duiren eersaeme Andries Schaefbanck een
somma van seshondert een en dertich caroli gulden, welcke hij door intercessie van andere
soude voldoen met hondert rijxdaelders, mits die in 2 termijnen binnen vijf daer aen volgende
iaeren wierden betaelt, off soude bij faute van dien gehouden sijn, de originele volcomene
somma aen hem Schaefbanck uijt te keren: en alsoo de geseijde betaelinge in de gestelde vijf
iaeren hier toe niet en is gevolgt sulx dat naederhandt door tusschenspreecken van eerlijcke
luijden, hem Schaefbanck door Jan Buits weduwe bij naerder accoort tot voldoeninge van de
schuldige 631 caroli gulden sijn overgewesen een summa van twee hondert Colsche daelers,
soo door des overledenens Jan Buits voor olderen op de vijer plaets binnen Duiren bij de
Holtpoort waeren belecht, om die alsoo als sijn eijgen te vorderen en t’ ontfangen, edoch
alsoo de eijgenaeren van die selve plaets swaericheijt maeckten, die sonder verseeckeringe
van naemaeninge bijsonderlijck van zaeliger Jan Buits kinderen uijt te tellen waer over hij
Schaefbanck sich aen haer Ed. heeft geaddresseert, met versoeck, dat dieselve wegents dese
kinderen, die alhier door den Armen caemer sijn onderhouden, en opgebracht, een
gerichtelijcke acte van quitinge en versoeckeninge beliefden te accorderen, het welck naer
deliberatie is geaccordeert en toegestaen.
452. Den 17de Novembris Anno 1661, fol.157.
Opte requeste van de mombaeren van Dr. Villerij onmondige kinderen, Dr. Hermen de Baeck
en Aper Harweijer, versoeckende authorisatie om te vercopen verscheijden parceelties landt
haere pupillen voor moederlick goet bewesen, en dat de penningen daer heen procederende tot
beter subsistentie der kinderen de penningen op dese Stadt of lijfrente belecht mogen worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben naer examinatie in dit versoeck geconsenteert,
en vervolgents de supplianten in haer qualiteijt tot die te doene vercopinge geauthoriseert.

453. Idem [17 Novembris 1661], fol.157.
Opte requeste van Gerrijt Henrixen Smit, remonstrerende dat sije ouders nu all 2 iaeren sijnde
overleden, en hij voor de gemeene huijshoudinge tot hiertoe de winckel hebbende
waergenomen, nu nevents sijn suster en broeder waere geresolveert erffscheijdinge te
maecken maer alsoo haer eene broeder Wolter Henrix genaempt was onnosel, versocht hij
suppliant dat Hermen Snicksen en Gerrijt Peterssen tot mombaeren over dieselve mochte
worden geauthoriseert, en voorts om die qualiteijt mede tot scheijdinge en deilinge te treden.
Was geapost: Hermen Luickssen en Wolter Peterssen schoemaecker worden tot mombaeren
over Wolter Henrix geauthoriseert en aengenomen en oock verderts machtich gemaeckt
nevents 3 andere susters en broeders scheijdinge der olderlijcken goederen te maecken.
454. Den 23ste Novemb(ris) 1661, fol.158.
Opt’ request van meester Tobias scherprichter deser Stadt, versoeckende dat de 30 caroli
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gulden soo hij jaerlijx voor sijn mantel ende clederen geniet, mochten geaugmenteert worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt vermeerderen des suppliants dertich caroli gulden, soo
hij voor sijne klederen genooten heeft met 10 caroli gulden, soo dat hij van nu voortaen
jaerlijx 40 caroli gulden daer voor sal hebben te genieten.

455. Idem [23 Novembris 1661], fol.158.
Opte requeste van Dirck Lamberts geestelijcke meijer, versoeckende uijt oorsaecke van
excessive schaede in sijn dijcken gunstige remissie.
Was geapost: Wordt om redenen hem geremitteert 25 caroli gulden, te corten op sijn pacht
de anno 1660.

456. Den 7 Decemb(ris) 1661, fol.158vo.
Sijn Marrigien Jacob weduwe van Stippert begunsticht met 10 goltgulden.
Hans Berents met 10 goltgulden
Barber Henrix weduwe Peter Magnus met 10 Caroli gulden.
Marigien Geerloffs met 10 goltgulden.
Uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Sloot en Henrick Janssen van der Vecht met 10
goltgulden, en Wijndelt Henricksen straetemaecker met 10 caroli gulden, uijtte Stadts
Caemer.

457. Idem [7 Decembris 1661], fol.158vo.
Hooch Edele Achtbaere ende seer voorsienige heeren Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt
de Stadt Campen.
Copia.
Vertoenen met reuerentie, de E. Louwe Janssen Bmr. mede Engber ter Pijell, in qualite als
geauthoriseerde momberen van de onmundige kijnderen van zaeliger Carel Backer als mede
erffgenaemen van zaeliger Werner Berents dat sij vertoonderen in haer voorschreuen qualite,
mede vercoft hebben, neffens den E. Lambert Jurriensen Ridder door speciale last
geauthoriseert ende representeerende de persoon van Claes Janssen voor de eene helffte ende
de weduwe Werner Berentsen voor de ander helffte, seecker huijs ende weere alhijer in
St. Jacobsstraete gelegen, opt’ hoeckien van de Hoffstraete vermoegents coopbrieff hijer bij
gaende, welcke vercoopinge vertoenderen ten beste dienden van haer onmundige noodich
hebben geoordeelt, nodich. Doch vermits tot validiteijt derseluer, soo veele vertoenderen
belangt V Ed. Achtbaere approbatie werdt gerequiriert versoecken vertoenderen V Ed.
Achtbaere hijer toe aggreatie, mit apostil in margiene dese, ofte coopbrieff gelieuen te
verleenen.
In marge:
Den 7 Decembris 1661.
Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, hebben geratificiert ende
geapprobeert, ratificieren ende approbieren in ende vermits desen, alsoodaene coop als hijer neffens genomineerde
momberen ende dachholderen mit Jacob Cornelissen ende Jannichien Hendrix vermoegents coopcedel de 29 Nouembris
1661, Daervan hebben opgericht ende ingegaen. H.van. Hoochstraeten; Secretaris.

458. Den 8 Decemb(ris) 1661, fol.159.
Opte requeste van Dirckien Gerrijts dochter van zaelger Guertien Joost versoeckende met de
boije en de plaets op de merckt van haer moeder te mogen werden begunsticht.
Was geapost: Suppliante wordt met des moeders plaetse op de merckt en die bij deselve
gebruickte boeije begunsticht bij provisie tot revocatie, mits dar sij sal hebben te betaelen
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aende Stadt 14 stuijver jaerlijx.
459. Den 19de Decemb(ris) 1661, fol.159vo.
Opte requeste van de mombers van wijlen de heer Bmr. Heijmen Hermsen Backer,
versoeckende tot reddinge van den boedel, en tot proffijt van de onmondige, te werden
geauthoriseert, om openbaerlijck te mogen vercopen een huijs staende op de Olde straete bij
de Buijten kercke met 2 huijssies metten hoff en het hoffhuissien gelegen in de Groene
straete.
Was geapost: Suppliantenn, worden in haer qualiteijt tot vercopinge van die hier in
genoemde huijsen mette hoff geauthoriseert, mits de overschietende penningen, tot voordeel
van de onmondige worden aengelecht.

460. Idem [19 Decembris 1661], fol.159vo.
Opte requeste van Joncker Bernart de Baeck, versoeckende prolongatie van 3 pachtjaeren naer
expiratie van de tegenwoordige lopende over seeckere Stadts mate, die sijn Ed. in sodaenen
val met mess(t)en wilde verbeteren.
Was geapost: Op conditie dat den suppliant dese mate naer behoren sal hebben te mess(ten),
wordt hem de pacht de tijt van drie volgende pacht iaeren verlengt.
461. Den 22ste Decemb(er) 1661, fol.160.
Opte requeste van Gerrijt Meeussen Schinckel, versoeckende prolongatie van 2 pachtiaeren
van de Stadts mate daer het Gerichte op staet, onder praesentatie van die te sullen messen, en
met schaepen anders te weijen.
Was geapost: Op conditien dat den suppliant dese mate sal hebben te beneficieeren met mess
en weijden, sonder die te mogen schueren wordt hem de pacht, voor 2 volgende pachtjaeren
gecontinueert, mits op de tijt van de verpachtingen, nevents andere betaelende het plackengelt
en armengelt.

462. Den 28 Decemb(ris) 1661, fol.160vo.
Opte requeste van de mombaeren van zaeliger Thijs Janssens onmondige kinderen,
versoeckende nevents de andere erffgenaemen van zaeliger Jan Thijssen authorisatie om mede
te vercopen het huijs alhier op de Corenmerckt gelegen.
Was geapost: Dit versoeck wordt geaccordeert, ende supplianten tot dese vercopinge,
nevents de andere mede erffgenaemen, mede geauthoriseert, mits de penningen daer van te
procederen, tot proffijt van de onmondigen worden belecht.

463. Den 31 Decemb(ris) 1661, fol.161.
Opte requeste van Dirck Sweertsen en Steven Biscop mombaeren van zaeliger Henrick
Biscops kinderen, versoeckende om verscheijden bij haer geallegueerde redenen, ratificatie
van vercopinge van der onmondigen huijs, alhier in de Hoffstraete gelegen, voor een somma
van omtrent 800 goltgulden.
Was geapost: Om redenen naeder geallegueert, wordt de supplianten in haer qualiteijt, haer
gedaene vercopinge geaggreert en geratifceert.
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464. Den 4de Januar(ij) 1662, fol.161vo.
Op et request van Dr. Agidius Langenburg versoeckende vermeerderinge van tractament.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met 25 caroli gulden eens
t’ ontfangen uijt d’ Ecclensiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan Sloot ende
gedencken haer Ed. Achtbaere op dusdanige requeste hen vorder niet te disponeren.

465. Den 4 Januarij 1662, fol.161vo.
Opte requeste van de weduwe van Jan Minicus, remonstrerende hoe dat haer een einde van de
Stadts stal, in den iaere 1646, voor den tijt van 20 iaere sijnde toegestaen een cement muere te
stellen en sijn aldaer hebbende gemaeckt een woninge voor haer knecht, die voor drie iaeren
van de Camer van de Stadt voor een Carreman was ingenomen, sonder vergoedige daer voor
te doen, versoeckende derhalven dat daer over met haer mochte werden geaccordeert, en de
huijrjaeren voor het resterende gedeelte mochte werden verlengt.
Was geapost: Wordt om die hier in geallegueerde redenen verstaen, dat suppliante t’ sedert
den tijt dat dese stal voor een gedeelte is betimmert, sal hebben te betaelen iaerlix ses caroli
gulden in welck huijre hij noch sal continueeren den tijt van 18 iaeren.

466. Den 26 Januarij 1662, fol.162.
Opte requeste van de mombaeren van wijlen de Burgemeester Heijmen H. Backers kinderen,
mede erffgenamen van zaeliger Mr. Roeloff Hermssen Backer, versoeckende authorisatie, om
met de andere erffgenaemen de gemeene huijsen als een op de Olde straete ende drie huijssen
op de Broeder wech gelegen en dat om redenen dat het verdeijlen der huijsen onder gemelte
erffgenaemen niet wel en is doenlijck.
Was geapost: Dit versoeck wordt geaccordeert, ende supplianten vervolgents in haer
qualiteijt geauthoriseert tot dese vercopinge, mits dat de penningen daer van procederende tot
voordeel van de onmondige worden belecht.
467. Den 8ste Febr(uarij) 1662, fol.162vo.
Op ’t request van Pieter Andriesen Modderman versoeckende de bedieninge van de karren.
Was geapost: Sachepenen ende Raedt begunstigen den suppliant in plaets van het
voorschreven versoeck met thijn caroli gulden eens soo hij uijt deser Stadts Caemer de Anno
1661 sal genieten.
468. Den 9de Febr(uarij) 1662, fol.163.
Opte requestevan Doc. Johan Veen en Jan Dirxen van de Wende, mombaeren van de 2
naergelaten kinderen van zaeliger Geertien Veen bij Hermen Luicksen in echte verweckt
remonstrerende, dat sij in haer qualiteijt nevents hem Jan Dirxen en Jan Ariaensen Broeckman
als vertrout aen haer respective huijsvrouwen mede erffgenaemen van wijlen de Burgemeester
Johan Thijmentsen Veen met desselffs weduwe, edoch ten resguarde van de onmondigen op
approbatie van Schepenen nede Raedt waeren geaccordeert, dat sij weduwe aen haer drie, te
weten Jan Dirxen, Jan Ariaensen Broeckman en dese onmondige voor de vaderlijcke en beste
vaderlijcke erffenis respective soude uijt keren de wederhelfte van de weert in de
Oosterholtsche steege gelegen geweerdeert op 1600 gulden het 5de part in t’ Dronterlandt
getaxeert op 1250 gulden met een anpart in ’t voor landt over de IJssel achter de bleecke en de
elshagen gestelt op 250 gulden en noch aen gelt 900 caroli gulden t’ saemen uijtmaeckende,
drie duisent negenhondert caroli gulden: oordelende supplianten, dat haer pleegkinderen,
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nevents haer oomen, van bestevaeders erffenisse, daer mede naer behoren sullen sijn voldaen
gelijck oock de kinderen vader mede is van hetselve gevoelen, versoeckende derhalven
approbatie en ratihabitie.
Was geapost: Om die hier in geallegueerde en andere redenen meerder, hebben
Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt het hier in aengetrocken accoordt ten reguarde van de
onmondigen geaggreeert en voor goet gehuert, gelijck het wordt geaggreeert en voor goet
gehuert cracht deses.
469. Den 13de Febr(uarij) 1662, fol.164.
Op het request van Henrickien Dirckx weduwe van saeliger Hermen Smit te kennen gevende
hoe dat sij in haer hooge ouderdoom niet machtich is haer selffs te erneren, versoeckende
derhalven tot desselffs onderhout een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt voorgedachte supplicatie in consideratie genomen
hebbende, begunstigen suppliantinne met 10 goltgulden eens uijt d’ Ecclesiastique Caemer
van de heer Burgemeester Johan Sloot.
470. Den 15de Febr(uarij) 1662, fol.164.
Schepenen ende Readt begunstigen Aeltien Herms met twaelff caroli gulden uijt deser Stadts
Ecclesiastique Caemer jaerlijx in plaets van de wooninge, waer mede sij voor desen van de
Geestelijckheit voorsien is geweest. Sullende het eerste jaer verschenen weesen op Paesschen
deses jaers 1662.
471. Den 25ste Febr(uarij) 1662, fol.164vo.
Op ’t request van Berent Haninck scheepstimmerman versoeckende een subsidium tot des
levens onderhoudt in dese neerloose tijdt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant uijt goede consideratien met
thijn goltgulden eens, t’ ontfangen uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer
Burgemeester Johan Sloot.

472. Den 1 Meerte 1662, fol.164vo.
Opte requeste van de weduwe van zaeliger Dng. Jacobus Plancius versoeckende verbeteringe
van het weduwen tractement.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne mit vijfftich caroli gulden
eens om vuijt de geestelicke Caemer van de heer Burgemeester Johan Slooth te ontfangen.

473. Den 10 Meerte 1662, fol.164vo.
Op te requeste van Jannigien Werners weduwe van zaeliger Gerrit Christiaensen
versoeckende alsoo haer soene, een laeckenmaecker sijnde, tot Leijden, mit seer beenen is
liggende, ende hem geerne hijer soude hebben, een penninck tot reijse gelt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne mit een duicaton eens, om
vuijt de accijskelder te moegen ontfangen.

474. Den 8 April 1662, fol.165.
Opte requeste van D. ab Emmerick cum socijs, versoeckende cosignatie van penningen
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volgents sententie interlocutoir, tusschen haer en de erffgenaemen van Jan de Marez Daniels
affgegeven.
Was geapost: Schepenen ende Raedt persisteren bij de sententie, den 30 november des laest
voorleden iaers 1661 affgegeven, ordonnerede vervolgents dat die geene, onder welcke dese
penningen sijn gearresteert, die in den Gerichte te sullen deponeren, wordende om redenen
daer bij verstaen, dat dieselve penningen in den Gerichte sullen verblijven, sonder daer uijt bij
parthijen te worden gelichtet, tot dat de saecke ten principaele sal wesen afgedaen.
475. Den 12de April 1662, fol.165vo.
Op ’t request van Hilligien Berents naegelaetene wduwe van Jan Cornelijsen Stubbe haer
Achtbaere daer bij te kennen gevende, de gebreckelijckheit van haer dochter Aeltien Jans,
ende haer onvermogentheit om de geneesmiddelen derhalven ten dien einde van haer Ed.
Achtbaere een subsidium.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met thien goltgulden eens
uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan Slooth.

476. Idem [12 April 1662], fol.165vo.
Op te requeste van Berent Dirxen Clumper nevents de mombaeren van sijn vrouwen voorkint,
genaempt Jacob Claessen van Grafhorst, bij Claes Hermssen van Grafhorst in echte verweckt,
mede erffgenaem van zaeliger Betta Claes versoeckende authorisatie om te vercopen een
seecker huijs soo de overleden Betta Claes met de weduwe van zaeliger Cornelis Floos in
gemeenschap gehadt, om uijt de penningen daer heen te spruiten, mede te connen voldoen een
schult van 900 caroli gulden capitael en 5 iaeren interesse, als Greete Claes uijt den boedel is
competerende, welcke uijt het gerede niet en connen vervallen.
Was geapost: Supplianten worden om redenen tot dese te doene vercopinge geauthoriseert,
mits dat sij de penningen daer van procederende, alhier en nergents anderts, tot proffijt van de
onmondige sullen hebben te beleggen.
In marge: Het apostil van den 22 april verleent aen Sluijter, vide naer den 31 maij infra.

477. Den 3de Maij 1662, fol.166.
Opte requeste van de E. Joncker Johan Steenbergen Doctor ende geadmitteert Advocaet deser
Stadt versoeckende met het ordinaris tractament der Advocaten deser Stadt te mogen worden
begunsticht.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met 70 caroli gulden jaerlijx
gelijck deselue bij andere deser Stadts Advocaeten worden genooten.
478. Den 3de Maij 1662, fol.166vo.
Op t’ request van den Weledele Joncker Gerhardt Vaecht ende Joncker Rodolph van
Twickeloe als Curatoren over de onmondige kinderen van Joncker Henrick van Lievendal, te
kennen gevende in gemelter qualiteit hoe dat de Weledele weduwe van wijlen Joncker
Hermen van Jttersum saeliger bij testamente haeren neef Joncker Henrick van Lievendal heeft
betuchticht in alle haer goederen ende naelaetenschap, uijtgesondert het huijs genaemt Jtter
Vecht, als waer in sij heeft betuchticht haer swaeger Joncker Johan van Lievendal
nominerende vorders quoad proprietatem, tot haere eenige universele erffgenaemen de
kinderen van Joncker Henrick van Lievendal, als waer ouer supplianten ten respecte van
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Voornoemde goederen momberen sijn gestelt: T’is nu soo dat supplianten in voorgaender
qualiteit, soo veel doenlijck den boedel hebben soecken te effenen, ende de geene die ietwes
waeren pratenderende conte(n)tement te doen: maer alsoo de vrou van Jttersum saeliger bij
testamente verscheiden legaeten heeft wech gegeuen oock den boedel van den vijfftichsten
penninck, doodtschulden als anders noch een merckelijcke somme ten achteren is, waer en
tegens geen genoechsaeme gereede penningen in den boedel en waeren waer uijt die kosten
werden betaelt, soo sijn supplianten qualitate qua, nevents de heeren Tuchtenaeren
genoodtdringet geweest, eenige vaste goederen te vercoopen, ende dan geene van de vaste
goederen haer tegenswoordich beter stonden en te vercoopen, als het huijs ende hoff, soo bij
wijlen de vrou weduwe saeliger is bewoont geweest, neffens noch eenige andere parceelties
in de coopcedule uijtgedruckt, soo hebben supplianten op approbatie van u wel Ed. Achtbaere
het voornoemte huijs cum annexis vercoft aen den heer Daniel van Santen V Ed. mederaedes
vrundt, versoecken derhalven supplianten gantsch gedienstelijck, dat V Ed. Achtbaere den
alrede gedaenen koop om redenen voorverhaelt believen te ratificieren ende te approberen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt approberen de voorverhaelde ingegaene coop doch
sullen de boven gedachte momberen goede sorge draegen dat de overige penningen op goede
vaste onderpanden werden belecht worden.
479. Den 6de Maij 1662, fol.167vo.
Op t’ Requste van Marrigien Geerlofs haer Ed. hoochachtbaere te kennen gevende haer
hoogen ouderdoom, volgents dien haer indispositie, om de kost te winnen, versoeckende
derhalven van haer Ed. hoochachtbaere eenich adsistentie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne uijt deser Stadts
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan Sloot met thien goltgulden eens.

480. Den 6 Meij 1662, fol.167vo.
Op versoeck van Petrus ab Hoochelandt bediener des Godtlicken woordts in Doornspijck
ende de Kerckmeester Jan Hendricksen.
Was geapost: Hebben Schepenen ende Raedt, tot reparatie van de kercke, soo door een
ongemeene ende excessiue storm, dackloos is geworden, vereert een subsidium van vijff en
twintich goltgulden om vuijt de geestlicke Caemer van de Ed. Johan Slooth te ontfangen.

481. Dito. [6 Meij 1662], fol.167vo.
Js Jochem Janssen begunstiget, mit thijn caroli gulden om vuijt de geestlicke Caemer van E.
Joncker Jan Slooth t’ontfangen.

482. Idem [6 Meij 1662], fol.167vo.
Trijne Sanders begunsticht met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer
Sloot.

483. Idem [6 Meij 1662], fol.167vo.
Opte requeste van de naevolgende personen, hebbende versocht de preuven in de Gasthuisen
als Annigien Welmers, Marrigien Guerts, Aeltien Jacobs weduwe Stippert, Philips Entes,
Wijndelt Straetemeester, Jmmigien Berents weduwe Vlasbaert, Jan Hermsen, Jan Peterssen
Sleper.
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Was geapost: Worden begunsticht ijder met thijn caroli gulden eens, t’ ontfangen uijtte
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Sloot.
484. Den 7de Maij 1662, fol.168.
Hebben Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt de kercke van Delden in Twenthe gelegen
een glas vereert het welck gemaeckt ende in de kercke gesettet sijnde sal betaelt worden.

485. Den 10 Maij 1662, fol.168.
Opte requeste van Annigien Herms dogter van zaeliger Hermen Wernerts, remonstrerende dat
sij alhier eenigen tijt hebbende te meisteren gelegen, en nu wesende gecureert, sij van
voornemen was naer Hollandt te gaen dienen, met versoeck, dat tot betaelinge van
t’ meisterloon, en anders, haer door mochten werden ontricht sodaene ses pondt vlaems, als
onder haer sijn berustende.
Was geapost: Om redenen wordt verstaen dat de momberen dese 36 gulden aen de
suppliante sullen ter hande stellen.

486. Den 12 Maij 1662, fol.168vo.
Op de requeste van de Creditoren van zaeliger Juffer Bartha van Middachten weduwe
Bouwerts om te hebben authorisatie totte curatele over den boedel.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt authoriseren de E. en hoochgeleerde
Bernhardt Bornheman der beijde rechten Doc. Tot Curator van Middachten weduwe
Bouwerts naer gelaten om alles, daerheen voortcomende cum plena potestate waer te nemen
en uijtte voeren, soo judicialiter als extrajudicialiter agendo als defendendo, contra quos
cunque tam ad negotia, qua ac lites, van wat natuir, off waer ter plaetsen het oock soude
mogen sijn.

487. Den 4 Maij 1662, fol.169.
Opte requeste van Roeloff Janssen remonstrerende dat hem van sijn vader sijnde aengeerft
een stuck landts in de Naelde gelegen, onder den last van fidecommis, welck hij tot betaelinge
van seshondert gulden capitael, en 120 gulden interesse daer op liggende aen den armen van
tweehondert gulden aen Stijntien Eckelbooms, en van ontrent 80 gulden aen ongelden, met
consent van sijn kinderen, ontrent mondig sijnde hadde vercoft, met versoeck van aggreatie.
Was geapost: Om redenen wordt dese gedaene vercoopinge geapprobeert, mits dat de
overschietende vier hondert gulden tot proffijt van de kinderen, op het selve lant sullen blijven
gevestet.

488. Den 16 Maij 1662, fol.169vo.
Opte requeste van Peter Hackeboeijs remonstrerende, dat hem voor hem voor eenige tijt
sijnde vergunt een getimmer te maecken tot een wagenschuir agter de leerbereijders
behuijsinge, bij de Swaenenbrugge waer van de requeste sijnde verloren en hij nu wordende
daer over gebrueckt, derhalven versochte dat het consent mochte werden vernieut.
Was geapost: Den suppliant wordt toegestaen bij provisie, en tot revocatie om dese
wagenschuir te mogen behouden, mits dieselve tot niet anderts als tot het insetten van sijn
wagen te sullen gebruicken.
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489. Den 17 Maij 1662, fol.170.
Op ’t request van Derck Petersen Moock versoeckende met het Havenmeesterschap in plaets
van saeliger Jacob Rijxen te worden begunsticht.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met de vacante
Havenmeesterschap sonder eenich ander tractament als een daeler per weeck als desselffs
praedecesseur genooten heeft.

490. Dito [17 Maij 1662], fol.170.
Op ’t request van Henrick Claessen van de Weeteringe, te kennen gevende hoe dat hij van
haer Ed. Achtbaere was begunsticht geweest te mogen timmeren bij de Wiltvanck een loose
om sijn droogh gemaelen eeck en droogh leer daer in te leggen, versoeckende continuatie van
’t gemelte favuer.
Was geapost: Schepenen ende Readt continueren den suppliant met het gebruijck van
opgeslaegen loose tot het leggen van droogen eeck ende leer bij den suppliant geprapareert,
mits betaelende daer voor een jaerlijxen thins van een goltgulden ende gemelte loose tot
geenen anderen dienst gebruijckende.
491. Den 17de Maij 1662, fol.170vo.
Opt request van Jan Cristiaensen, soon van Christiaen Janssen remonstreerende dat hij seer
kranck is aen de teeringe, ende kranck is geweest ’t sedert hij soldaet uijt Denemarcken is
gecomen ende niet en heeft tot lijffsnoodtdrufft, versoeckende gebeneficiert te sijn met het
sieckenhuijs offte met een penninckien tot onderhout.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thijn caroli gulden eens
uijt deser Stadts Caemer van de heeren Burgemeester Reiner Gansneb gnt. Tegnegel ende
Heimen Willemsen Vriese,
492. Den 22ste Maij 1662, fol.170vo.
Op ’t request van de huijsvrou van Claes Hermsen haer Ed. hooch achtbaere te kennen
gevende het dat het den Almachtigen Godt belieft heeft haeren man te besoecken met
simpelheit ende met een huijs met kinderen voorsien heeft, versoeckende derhalven van haer
Ed. hooch achtbaere eenich onderstant.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn goltgulden eens , uijt
deser Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan Sloot.
493. Den 31ste Maij 1662, fol.171.
Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt hebben vuijt Christelicke mededoegentheijt ende tot
soulagement van de bedroeffde verbrande luijden tot Rijssel, beloefft te geuen de somme van
hondert caroli gulden, de welcke d’ eene helffte vuijt de geestlickheijt ende d’ ander helffte
vuijt de Stadts Caemer sullen betaelt worden.

494. Idem [31 Maij 1662, fol.171.
Op het versoeck van Daniel Heidanus is hem geaccordeert een somma van 60 caroli gulden
tot een cleet, door de Camener Sloot te doen maecken.
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495. Idem [31 Maij 1662, fol.171.
Opte requeste van Engbertus Sluiter apotheecquarius versoeckende nevents andere
apotheecquers, met tractament te mogen werden begunsticht, om daer door noch bequaemer
te sijn, ten dienste van deser Stadts ingesetenen sijn winckel te provideren.
Was geapost: Den suppliant wordt begunsticht met het tractament, soo andere apotheecquers
sijn hebbende en sulx bij provisie tot revocatie, sullende hem hebben te reguleren naer de
ordres op de apotheecquen gestelt off noch te stellen sie actum den 22 april 1662.

496. Den 12 Junij 1662, fol.171vo.
Opte requeste van de Ed. Thoenijs Helmichsen backer ende Frerick Vos versoeckende dat sij
den boedel van Bettien Cremer alsoo sij haer beswaert vinden, vut benefico van inventarij te
aenveerden ende aen te tasten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren supplianten haer versoeck, mits dat den
inventaris, ten ouerstaen van de heeren hoeftluijden, vant’ Cellebroeders Espel ende een
Secretaris werde opgericht.

497. Idem [12 Junij 1662], fol.171vo.
Opte requeste van Dng. Ab Emmerick cum socijs, versoeckende executie van de de sententien
den 30ste novembris 1661, en den 8 april deses iaers 1662 afgegeven, en vervolgents effective
consignatie.
Wordt geapost:
De reijders wordt alnoch gelastet die onder haer gearresteerde
penningen in de tijt van 8 dagen in den Gerichte te sullen deponeren, bij poene van daer voor
reelijck te sullen werden geexecuteert.

498. Den 12 Junij 1662, fol.172.
Is Hans Berents, oudt 95 iaeren, begunsticht met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique caemer
van de heer Sloot.

499. Den 14 Junij 1662, fol.172.
Harmen Thijmentssen Coninck schoolmeester Buijten, is extraordinaris begunsticht met thijn
goltgulden eens uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Sloot.

500. Idem [14 Junij 1662], fol.172.
Op het versoeck van Thijs Janssen seembereijder, versoeckende, dat hij sijn water van de
seemsbereijdereije, als geen ander wech open sijnde, moge leijden, door de Stadts muir: tot in
de Jssel, met aenneming het gotier sodaenich te maecken dat de muir in t’ minste daer van
geen schaede sal comen te lijden.
Was geapost: Op conditie hier in vermelt, wordt dit versoeck, om redenen, tot revocatie,
toegestaen.

501. Den 19 Martij 1662, fol.172vo.
Is de weduwe van Geerlich Maurits begunstiget met 10 goltgulden uijtte Ecclesiastique
caemer van de heer Sloot.
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502. Idem [19 Martij 1661], fol.172vo.
Opte requeste van de mondig kinderen van Coendert Janssen, nevents die van de vrouwen
zaeliger broeder, remonstrerende, dat denselven Coendert hem ten eenemael in droncken
drincken compt te verlopen, en alsoo het sijne te verwaerlosen tot praejudicie bijsonderlijck
van die noch overich sijnde onmondige die daer door van haer moeders naerlatenschap ten
eenemael souden werden gepriveert, met versoeck dat dieselve onmondige mombaeren
mochten werden gestelt, die noch in bewesen sijnde goederen onder bene ficie van inventaris
aengetast en tot proffijt van de onmondige en andere creditoren vercoft.
Was geapost: Gerrijt Lenarts en Dirck Knippert worden tot die in hier in versochte
momberschap geauthoriseert, als mede om met die bereets mondich geworden sijnde den
boedel onder beneficie van inventaris met assumptie van een der Creditoren aen te tasten en
de goederen tot voordeel der geinteresseerde te vercopen.

503. Idem [19 Martij 1662], fol.173.
Op de requeste van Jacob Cornelissen caegschipper, versoeckende te werden gebeneficiert
met een ordres veer op Meppel, en dat op ordinaris dagen, daer toe vast te stellen, sonder dat
als dan ijmandt anders soude laden.
Was geapost: Suppliant wordt toegestaen op sodaene dagen als daer toe bequaem sullen
werden geoordeelt van hier op Meppel te mogen vaeren.
504. Den 28ste Junij 1662, fol.173vo.
Op ’t request van Jan Willemsen haer Ed. hoochachtbaere te kennen gevende, hoe dat hij in
deser Stadts Ecclesiatique noch schuldich is wegents thins jaerlijx 9 stuijver ende alrede vier á
vijff jaeren sijn vervlooten, versoeckende daer van remissie.
Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant de achterstedige thins van 9
stuijver jaers, nu vier á vijff jaeren sijnde verschijnen, deser Stadts Ecclesiastique Caemer uijt
sijn huijsien jaerlijx competerende.

505. Den 5 Julij 1662, fol.173vo.
Op de requeste van Jurrien Bruijdegom versoeckende nu sijn hoogen olderdoom te moegen
gesuppediteert worden, mit een liberaele adsistentie.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit thijn
goltgulden eens, om vuijt de geestlicke caemer, van de Ed. caemer Jan Slooth te ontfangen.
506. Den 21ste Julij 1662, fol.173vo.
Op ’t request van Nicolaes Jansen Boele chijrurgus tot Heerde, te kennen gevende hoe dat
omtrent sijn goet aldaer een stuck lants te koop staet, ende voor eenen redelijcken penninck sij
te bekomen. Waertoe alsoo het gelt van sijn onmondige soon Wolterus voordelijck soude
komen werden bestadet, isset, dat suppliant tot haer Weledele hoochachtbaere hem heeft
begeven met versoeck, dat sijns soons momberen, het kindtsgelt tot d’ aenkoop van t’ landt
sullen aenleggen, d’ opdracht ontfangen ende den brief daer van in verwaer nemen.
Was geapost: Schepenen ende readt consenteren den suppliant dit sijn versoeck, ende dat
derhaluen desselffs soons momberen het gemelte landt in den Ampt van Heerde gelegen, ten
dienste en profijt van haer pleechkindt sullen mogen aencoopen.
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507. Den 23ste Julij 1662, fol.174.
Op ’t request van Jsack Fransen leertouwer versoeckende, dat hij de plaetsen bij sijn huijs,
tusschen de Cellebroeders poorte ende brugge, als mede de brugge tot het droogen van sijn
leder soude mogen gebruicken.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot het droogen van desselffs
leder met de plaetsen tusschen de Cellebroeders poorte ende brugge, als mede de muijre van
t’ Cellebroeders bolwerck, mits dat hij het leder, soo hij daer sal comen te hangen te degen
vaste maeckt, opdat het selue niet en wappert, ende sal sich den suppliant onthouden het selue
op een van beide de bruggen op te hangen.
508. Den 26ste Julij 1662, fol.174vo.
Op het request van de Gildemeesters, Overluiden ende de samptlijcke Gildebroeders van
’t Schoemaeckers, versoeckende dat sij tot het droogen van haer leer mogen gebruicken de
Stadts muiren en bruggen de visbrugge exempt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteeren supplianten dat sij haer leer ende vellen,
op ende aen deser Stadts muijren sullen mogen te droogen ophangen ende leggen, doch sullen
haer wachten dieselue aen eenige deser Stadts bruggen te affigeren.
509. Den 11de Augusti 1662, fol.175.
Hebben Schepenen ende Raedt tot reparatie ende wederopbouwinge van de kercke in den
Blanckenham vereert ende gegeven uijt deser Stadts Ecclesiastique caemer van de heer
Burgemeester Johan Sloot vijfftich goltgulden.

510. Dito [11 Augusti 1662], fol.175.
Op ’t request van Roeloff Jootsen schoolmeester, versoeckende alimentatie voor sijn
schoonmoeder olt sijnde omtrent hondert jaeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot onderhout van sijn
schoonmoeder met thien goltgulden eens, uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer
Johan Sloot.

511. Idem [11 Augusti 1662], fol.175.
Opte requeste van de heer Burgemeester Loussen en Jan Carsten van t’ Engbert, als
mombaeren van wijlen de heeren Burgemeester Meijers onmondige kinderen, versoeckende
authorisatie om tot voldoeninge van gemeene erfhuijs schulden, en afflossinge van een
capitael van 559 caroli gulden aen de geschutgieter. Gieter van Geluckstadt, te mogen
opnemen, een somma van 500 goltgulden van signeur Pieter Olican, en daer over doen
rentverschrijvinge uijt het huijs de Witten Arent in de Nieustraete naer buijten gelegen.
Was geapost: Dit versoeck wordt geaccordeert, en de momberen dienvolgents geauthoriseert
tot dese te doene versegelinge.

512. Den 23 Augusti 1662, fol.175vo.
Op de requeste van Lambertus Canneman versoeckende in sijn huijs op den Burgel op het
hoeckien van de Nieustraete, bij de Hagenpoorte een verffketel te mogen setten om aldaer tot
gerieff der koopluijden laeckens te veruwen.
Was geapost: Dit versoeck wordt den suppliant toegestaen.
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513. Den 30ste Augusti 1662, fol.176.
Op ’t request van Dirckien Jacobs weduwe van zaeliger Gerrijt Wachter, versoeckende van
haer Achtbaere eenige onderstant tot lijffsnoodtdrufft.
Was geapost: Wordt begunsticht met thien goltgulden eens uijt deser Stadts Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Johan Slooth.
514. Den 9de Septemb(er) 1662, fol.176.
Op ’t request van Abraham Thoenijssen soone van Thoenis Mensen, voorts Berent Arenssen
ende Evert Alerssen van Heerde momberen van desselffs minderiaerige kinderen,
versoeckende dat sij de vaeders boedel sub beneficio inventarij mochten aenvaerden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren supplianten dit versoeck, mits dat sij daer
overnemen eene der grootste creditouren.

515. Dito [9 Sepetember 1662], fol.176vo.
Op ’t versoeck van Gerrijt Leonarts ende Dirck Boldewijns als momberen ouer Samuel
Boemer soentien van Jan Boemer, te kennen gevende, hoe dat voornoemde Jan Boemer sijn
voornoemde kindt voor sijn saeliger moeders goet heeft beweesen 200 caroli gulden, ende nu
in armoede is vervallen, ende van hier gedacht te vertrecken, versoeckende, dat haer Ed.
hoochachtbaere geliefden te verstaen, dat suppliant de gerede goederen, volgents des kindts
vaeders praesentatie voor de beweesen penningen mochten aennemen, ende dat sij tans off
morgen mit de penningen daer van procederende aen ’t kindt overleuerende, ten waere doch
den vaeder tot een beter staet mochte geraecken, sullen mogen bestaen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren supplianten dat sij op reeckeninge de
gereede goederen haeres pupils vaeders, op de bewijsinge door de vaeder gedaen, mogen
ontfangen.
516. Den 22ste Septemb(er) 1662, fol.177.
Op ’t request van Joncker Henrick Lieuvendal van haer Ed. hoochachtbaere versocht
hebbende, dat sijn Ed. vande heer Burgemeester Daniel van Santen soude mogen ontfangen
een somme van driehondert achthien caroli gulden [leeg] stuijvers, resterende cooppenningen
van ’t huijs van wijlen de weduwe van Joncker Hermen van Jttersum, sijn kinderen
toebehoorende.
Was geapost: Hebben Schepenen ende Raedt sijn Ed. sulx geaccordeert, mits hij de
momberen van sijn kinderen behoorlijcke verseeckeringe daervoor doen op sijn goederen tot
Oosterhout gelegen.
517. Den 29ste Septemb(er) 1662, fol.177.
Op ’t request van Abraham Thonissen ende de momberen van desselffs onmondige susters
ende broeders, versoeckende dat hoe vande jongst kinderen met naemen Willem ende
Lisabeth Thoenissen met het Weeshuijs mochten worden gebeneficieert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren, dat de voorschreven kinderen in
’t Weeshuijs worden gebracht ende aldaer galimenteert moogen worden.
518. Den 30ste Octob(er) 1662, fol.177vo.
Op ’t request van Roeloff Jootssen haer Ed. hoochachtbaere remonstreerende den hoogen
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ouderdoom van desselffs moeder Mergien Geerloffs ende gebreckelijckheit, versoeckende
derhaluen een subsidium tot haeres levents onderhout.
Was geapost: Wordt begunsticht uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer
Burgemeester Johan Sloot met thien goltgulden eens.
519. Den 30ste Octob(er) 1662, fol.178.
Op ’t request van de E. Steven de Lespiere, versoeckende dat de vreemde soutvercoopers
buijten de gewoontlijcke merckten daechen ende d’ uijren van die alhier daer toe
geordonneert niet souden mogen merckten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen gelijck haer Ed. hoochachtbaere doen mits
desen, dat van hen vorder geene vreemde soutvercooperen alhier comende, buijten
d’ ordinaris mercktdaegen ende de gepraefigeerde uijren van dien, niet sullen mogen
merckten, als bij verlies der waeren.
520. Den 4de Novemb(er) 1662, fol.178.
Op ’t request van Dng. Jacobus Plancius weduwe versoeckende verbeteringe van haer
weduwen tractament.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne uijt deser Stadts
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Joan Sloot met 50 caroli gulden eens.

521. Den 29 Octob(er) 1662, fol.178vo.
Opte requeste van Joris Bruijdegom versoeckende in sijn hoogen olderdoom, als een
vuijtgeleeffte persoon, een weijnich liberalicken hem tot onderholt van de tijdts sijn leuens
gelieuen te suppeditieren.
Was geapost: Schepenen ende Readt, begunstigen suppliant, in dese sijne hoogen olderdoom
mit twintich goltgulden ees, om vuijt de geestlicke caemer van de Ed. Johan Slooth
t’ ontfangen.

522. Dito [29 Octobe 1662], fol.178vo
Opte requeste van Marcus Gerritsen geswooren saetmeter alhijer toe kennen geuende, dat hij
beswaert sij mit ses kijnderen ende sijn verdiensten nijet en sijn om in dese duijre tijdt, mit
vrouw ende kijnderen daer van te conne leuen, versoeckende mit een penninck tot onderstandt
te mogen worden versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant mit thijen goltgulden eens, om
vuijt de Stadts Caemer van de heeren Caemeners Reijner Gansneb gnt. Tengenaegel ende
Heijmen Willemsen Vriese t’ ontfangen.
523. Den 20ste Novemb(er) 1662, fol.178vo.
Op ’t request van Bette Claes, versoeckende in haer hoogen olderdoom tot levents onderhout
een penninckien.
Was geapost: Wordt begunsticht met thien goltgulden eens uijt d’overschot vande Stadts
Caemer der heeren Caemeners Willem Jacobsen Worst ende Henrick Crachtsen Stuirman
J:V:L.
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524. Den 23ste Novemb(er) 1662, fol.179.
Op ’t request van Trijne Sanders, versoeckende de beneficien van een penninckien in haeren
hoogen ouderdoom tot haer sustentatien.
Was geapost: Wordt begunsticht met tien goltgulden eens, uijt deser Stadts Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Johan Roeloffsen Eeckholt.

525. Idem [23 November 1662], fol.179.
Geertien Willems vroetvrou, is om redenen van extraordinaris diensten, begunsticht met
dertich goltgulden eens, uijt het overschot van de Stadts Caemer van de Heeren Worst en
Crato.

526. Den 29 Nov(ember) 1662, fol.179.
Sijn Cunnegien Jans huijsvrou van Claes Herms en Aeltien Stippers begunstigt met thijn
goltgulden eens ijder, uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Eeckholt.

527. Den 1 Decemb(er) 1662, fol.179vo.
Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt hebben op de remonstrantie van Arnoldus van
Hardenberg, Gerrijt Willemsen Steenbicker, Roeloff Eeckholt, Toenis Helmichsen Backer, en
Frerick Vos de olde als mombaeren van de naergelatene kinderen van zaeliger Hermen Reuse
en Claes Barteltsen, met allegatie van redenen dieselve geauthoriseert gelijck die worden
geauthoriseert cracht deses om in sodaene qualiteijt voor haer pupillen respective sijnde mede
erffgenaem van Roeloff Vos soo getrout geweest is aen saeliger Gretien Henrix van Bonda,
over desselffs Roeloff Vos naer gelaeten erffenis te mogen contracteren, en haer te laten
uijtcopen en daer in te doen soo en als sij sullen oordelen, tot het meeste voordeel van haer
pupillen te sullen strecken.

528. Den 2 10b. (2 December) 1662, fol.179vo.
Opte requeste van Peter Albertsen Bode versoeckende voor sijne gedaene moeijte, in
t’ inmaenen van pachten der Buijtendijxe landen, met Hermen Wesselt, den tijt van 3 iaeren
gedaen remuneratie, en voor het toecomende een iaerlixe tractament.
Was geapost: Voor de gedaene diensten tot hier toe, wordt den suppliant begunsticht met
vijff en twintich goltgulden eens, den gulden tot 28 stuijver, t’ ontfangen van de heer
Burgemeester Santen.

529. Den 13 Decemb(er) 1662, fol.180.
Opte requeste van de pachteren van de Landschaps gemael, versoeckende, dat voorcominge
van fraude, ordre mog worden gestelt in t’ malen van bonen en garste.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat garste en bonen om te worden gebruickt
tot mestsaet, sal worden gemaelen buijten de Cellebroeders poorte op de moltmuelen, maer de
garste en bonen, die gebruickt sullen worden tot backsaet, dat die sullen mogen worden
gemaelen op de andere muelens buijten de Veene poorte, mits dat daer van de accijs, als van
ander backsaet sal worden betaelt.
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530. Den 13 Decemb(er) 1662, fol.180vo.
Is Albert Wijcherts geaccordeert, om Provisionelijck uijt den Gerichte te mogen lichten,
alsodaene 79 caroli gulden, geprocedeert van vercofte goederen van Gerrijt Henrixen, dat sulx
ten aensien en in minderinge van sijne achterstedige huijshuir, mits voor dieselve penningen
burge stellende, in cas in de tijt naer Stadtrecht daer toe gepraefigeert, ijmandt sich noch
mochte comen te openbaeren, die tot den voorschreven penningen meerder en naerder mochte
sijn gerechticht.
531. Den 24ste Decemb(er) 1662, fol.180vo.
Opte requeste van Gerrijt Willemsen Steenbicker, Arnold van Hardenberg en Roeloff
Eeckholt, mombaeren van Jennigien Claes onmondige dochter van zaelger Henrickien
Willems Reus en Frerick Vos, Toenis Helmichsen backer als mombaeren van de onmondige
kinderen van zaeliger Hermen Willems Reus mede erffgenaemen van zaeliger Roeloff
Frericksen Vos tot Naerden overleden, en die tot tuchtenaerste hadde naergelaten Margareta
Henrix van Bonda nu mede affgesturven, versoeckende dat Schepenen ende Raedt belieffden
te approberen seecker opgericht compromis bij het request geannecteert over eenige
quaestien, omtrent de voorschreven erffenisse wordende gemoveert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt op het hier in gedaene versoeck met die daertoe
geallegueerde redenen en die oock bijgevoegde compromissoriaele acte, naer behoren
hebbende gelettet hebben ten reguarde van die alhier sijnde onmondigen het opgerichtede
compromis in alle sijn deelen geapprobeert, gelijck het ten dien aensien wordt geapprobeert
in den vermits desen.
532. Den 11de Decemb(er) 1662, fol.181vo.
Hebben Schepenen ende Raedt, ten aensien van de onmondige geapprobeert het accoort
tusschen de erffgenaemen van Jan Coopsen Jelle ter eenre en Henrick Herms nomine uxoris
Femmigien Jans ter anre sijde opgericht, bij welcke de gedagte erffgenaemen aen hem
Henrick Herms in plaets van het geene bij de testamentaire dispositien van Jan Coopsen Jelle
voorschreven aen Femmigien Jans was gelegateert, sullen hebben uijtterichten een summa
van twee duisent caroli gulden, en dan noch den halven inboedel, de grootste silveren beecker,
ende het anrichien, en dan noch den hoff met het geerhoeckien liggende in den Gerichte van
Jsselmuijden tegents over den hoff van de Scholtis, welck alles hij Henrick Herms ende sijn
huijsvrouw eeuwighlijck en erffelijck sullen behouden.

533. Den 5 Januarij 1663, fol.182.
In saecken questieus hangende tussche de heer Burgemeester Louwe Jans en Engbert van der
Pijl als mombaeren van zaeliger Carel Berentsen en Saertien Henrix naergelaten kinderen ten
eenre, en de weduwe van zaeliger Jan Berentsen Backer ter anre sijde over seecker servituit
van het doorleijden van d’ vis en andere vuilicheijt uijt een stal bij de eerste gepraetendeert
door het huijs nu wordende bewoont, en van Jan Berents weduwe wesende vercoft aen Albert
de Haen, is naer verhoor van parthijen, en examinatie van haere stucken verstaen, de parthijen
praetendentenen tot de gedachte servituit te sijn ongerechticht, maer alleen door het gemelte
huijs te hebben het recht van een puire waterleijdinge.

534. Den 6 Jan(uarij) 1663, fol.182.
Is Henrick Coppien clockeluijder wegents sijn extraordinaris diensten begunstigt met vijff en
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twintich goltgulden eens uijt het overschot van de Stadts caemer de anno 1660, van de heeren
Worst en Crachtsen Stuirman.

535. Den 6 Jan(uarij) 1663, fol.182vo.
Is Jan Peterssen gebeneficieert met het ampt van Calckmeter en sulx bij provisie op de ordres
en proffijten daertoe staende die daer op den eedt van het selve getrouwelijck te sullen
bedienen, aen handen van de heer Burgemeester in der tijt heeft gepraesteert.

536. Den 19 Jan(uarij) 1663, fol.182vo.
Opte requeste van Gerrijt Willemsen Steenbicker, Arnoldus van Hardenberch en Roeloff
Eeckholt mombaeren van van Jennigien Claes naergelaten onmondige dogter van Henrickien
Willemsen Reus voorts van Frerick Vos de olde en Toenis Helmichsen Backer, mombaeren
van de onmondige kinderen van Hermen Willemsen Reus, mede van Jan Carsten van t’
Engbert en Dirck van der Ketten de olde als Curatoren over Frerick Vos de ionge in haer
qualiteijt mede erffgenaemen van zaeliger Frerick Willemsen Vos eerst gewesen eheman van
Margareta Henrix van Bonda tot Naerden overleden, versoeckende ten resguarde van haer
pupillen adprobatie seecker compromis over de differentiaele poincten des erffhuijses bij
welcke dieselve sijn verbleven aen de Advocaten Jan Colijn, Abraham Beker en Jan
Coutenburg, opgericht, en oock authorisatie, om soo nodich noch de novo over het geene
mochte voorcomen te compromitteren, transfigeren en accorderen.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen den inhoudt van
dese requeste en het daerbij gedaen versoeck, hebbende gelecht in deliberatie, en daer bij
geexamineert het daer in aengetrocken compromis in dato den 23 deses maents Januarij stilo
loci, voor den Notaris Pieter de Barry en getuijgen, tot Amsterdam opgericht, hebben ten
aensien van de onmondigen het selve compromis met alleen in alle sijn deelen geratificeert en
voor goet gekuert wordt, gelijck het geratificeert en voor goet gekuert wordt cracht deses,
maer oock daer benevents de supplianten in haer qualiteijten geauthoriseert, om soo nodich
met parthijen noch verder te compromitteren, transfigeren off accorderen soo en als sij voor
haer pupillen sullen raetsaem oordelen.

537. Den 26 Jan(uarij 1663, fol.183vo.
Op t’ request van Jennichien Warners versoeckende in desen neeringloosen ende dieren tijdt
met een penninckien te worden ondersteunt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met thien caroli gulden eens
uijt desen Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Eeckholt.

538. Den 26 Jan(uarij) 1663, fol.184.
Opte requeste van Peter Eeckholt en Jan Henrixen Calff mombaeren van Hermen Jochuma
kinderen, versoeckende approbatie van de vercopinge haeres pupils behuisinge aen desselfs
stijffvader voor 225 gulden, daer van sij iaerlix alleen hadde getrocken 5 goltgulden buijten
dat sij hadden moeten dragen de last van reparatie.
Was geapost: Om redenen hier in vervat, wordt de gedaene vercopinge geapprobeert.

539. Idem [26 Januarij 1663], fol.184.
Berent Haeninck is begunsticht met 10 goltgulden uijtte Ecclesiastique caemer van de heer
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Eeckholt.
540. Den 29ste Jan(uarij) 1663, fol.184vo.
Op ’t request van Hermen Luicksen backer, versoeckende, dat vermits hij voornemens was
Bovenpoorte een huijs te timmeren, dat haer Ed. hoochachtbaere hem geliefden te
consenteren om seecker geerhoeckien in de steege daernaest aen, daermede aen te trecken,
ende hetselue mede te betimmeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant dat in ’t bouwen van
desselffs huijs het geerhoeckien in de steege aen sijn huijs sal mogen aentrecken, mits
nochtans dat hij een voet voor aen de steege sal hebben in te springen, ten einde de gemelte
steege voor aen des te wijder daer door mooge worden, ende de voorschreven steege oock soo
veel te rechten.

541. Den 12 Feb(ruarij) 1663, fol.184vo.
Op ’t request van Jacumina Herms versoeckende van Schepenen ende Raedt een subsidium in
haer noodtdrufticheit.
Was geapost: Wordt begunstigt met thien caroli gulden eens, uijt deser Stadts Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Joan Roeloffsen Eeckholt.

542. Dito [12 Februarij 1663], fol.185.
Op het request van Femmichien Berents haer achtbaere bij ’t selue te kennen gevende, hoe dat
haer soon Jan Lubbertsen in de memorie was geslaegen ende derhalven den seluen niet langer
t’ haeren huijse en wist te regeren, versoeckende mits dien voor gemelten haeren soon een
plaets in ’t St. Geertruiden Gasthuijs.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantes dat haer soon Jan Lubbertsen
in ’t St. Geertruiden Gasthuijs moge geset worden, sullende door de respective
kerckmeesteren des gemelten Gasthuijs hem aldaer een plaets aengeweesen worden.
543. Den 12de Febr(uarij) 1663, fol.185.
Opt request van Dirck Janssen van Utrecht haer Ed. hoochachtbaerheden te kennen gevende
hoe dat hij dickwils heel indispoost sijnde qualijck sijn ampt als Vastbander deser Stadt can
waernemen versoeckende dat hij sijn soone mede daer in moge emploijeren ende dat in cas
van versterff sijn soon int vergeven van ’t gemelt ampt, mochte worden voor anderen
geprosereert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren ende staen toe aen den suppliant dat hij
desselffs soon in het waernemen van sijn bedieninge als Vastbander deser Stadt mede sal
mogen employeren ende ’t sijner behulp gebruicken ende sullen Hendrihaer Ed.
hoochachtbaere ingeval van versterff des suppliants omtrent het vergeven van het
vastbanderschap deser Stadt desselffs soon voor ijemandt houden voor gerecommandeert.
In marge:
Hier behoort nog een Apostil, staande geregistreerd in het einde van dit boek, post 13 Augustus 1663
Zie fol. 139 nr.645.

544. Den 2de Meerte 1663, fol.186.
Opte requeste van Hendrick Euertsen blaeser remonstrerende als dat Jan van der Hoeve deser
werelt is ouerleden, ende dat daer nijet is ouergeschooten dan een armelicken staet, tot een
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penninck mochte geordonniert worden, tot een eerlicke begraeffenisse
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonnieren tot de begraeffenisse in desen gemelt om
vuijt deser Stadts ende Ecclesiastique Caemer van den iaere 1663 van ijder t’ ontfangen
darthijende halue goltgulden eens, maeckende t’ saemen vijff en twintich goltgulden.

545. Den 6 Martij 1663, fol.186.
Opte requeste van Henrick Jacobsen Cuiper, olt 24 iaeren, versoeckende alsoo hij uijt
oorsaeck van seecker proceduire welcke hij tegenwoordich voor dese Gerichte tegen sijn
momberen alnoch sustineert, verhindert is dieselve te connen bedancken, en hij inmiddelts
nodich heeft penningen te negotieeren, om sijn handtwerck te connen opsetten, authorisatie
sijn huijs alhier gelegen, met rentverschrijvinge off versegelinge te mogen beswaeren.
Was geapost: Om redenen in dese requeste vervat, wordt den suppliant geauthoriseert, om
tot voortsettinge van sijn handtwerck, penningen op sijn vaste goederen t’ mogen versegelen.

546. Den 9 Martij 1663, fol.186vo.
Opte requeste van Berent Henrixen overgegeven tegen die van het Smitsgilde.
Was geapost: Op het rapport van de heer Burgemeester in der tijt wordt om redenen
verstaen, dat den suppliant tegen betaelinge van 1 ½ goltgulden iaerlix aen het Smitsgilde, sal
mogen continueeren in het slijpen, mede dat hij sal mogen setten een fournoeijs, om te connen
solderen, en oock vermogen te doen coopmanschap van spijckers en dit alles bij provisie.

547. Den 10 Martij 1663, fol.187.
Opte requeste van Aert Janssen Keppel, remonstrerende dat hij eenige iaeren herwaerts
verscheijden requesten hadde overgegeven, en daer bij versocht, dat sijne mombaeren Jan
Ligger en Reijnier van Santwijck mochten comen te doen reeckeninge van haere
administratie, dat niet tegenstaende dieselve sij tot hier daervan waeren gebleven hij versochte
dat daer toe een termijn mochte werden gepraefigeert, met bijvoeginge van een boete.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt verstaen dat de mombaeren in de tijt
van 14 dagen de versochte reeckeninge sullen hebben te doen, gelijck haer het selve bij desen
wordt geordonneert peremtoire om bij verder dilaij, den suppliant naer rechten te ogen
procederen, tot vergoedinge van schaeden en interessen.

548. Den 12 Martij 1663, fol.187vo.
Is Jenette Porquin toegestaen, de erffenisse van de weduwe Sijmontsen te mogen aenveerden,
sub beneficio inventarij sullende het inventaris worden gemaeckt, door een der secretarissen
in t’ bijsijn van een der Creditueren.

549. Den 19 Martij 1663, fol.187vo.
Opte requeste van Court Croon versoeckende dat hij met de erffgenaemen van sijn overleden
huijsvrou, over de scheijdinge des boedels mochte werden gehoort, alsoo sij in haer daer over
gehoudene conferentien niet en hadde connen te rechte comen, dat Schepenen ende Readt
onpartidige scheijtsmannen belieffden te ordinieren.
Was geapost: Wordt verstaen dat suppliant voor aff sal hebben te maecken staet en
inventaris van den boedel volgents het vorig decreet, waer op parthijen tot scheijdinge des
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boedels met assumptie van scheijtsmannen sullen bijeencomen, en ten overstaen van dieslve
niet connende accorderen daer toe mogen versoecken en assumeren de heeren Hooftluijden
van t’ Cellebroeders Espel.

550. Den 21 Martij 1663, fol.188.
Op ’t request van Hans Berents Laeckenmaecker bij t’ selue haer Ed. hoochachtbaere te
kennen gevende desselffs hoogen ouderdoom ende dienvolgende onvermoogentheijt om den
kost te konnen winnen, versoeckende dat haer Ed. hoochachtbaere hem met een penninckien
geliefden t’ondersteunen.
Was geapost: Wordt begunstigt met thien goltgulden eens uijt deser Stadts Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Johan Roeloffsen Eeckholt.

551. Den 24 Meerte 1663, fol.188vo.
Opte requeste van Peter Salomonsen versoeckende mit de proeue in St. Geertruijden Gasthuijs
te moegen worden versien.
Was geapost: Wordt extraordnaris begunsticht mit thijen goltgulden, en hem tegens het
naestcoemend iaer toegesecht, een proeue in eenen der Stadt Campens Gasthuijsen etc.

552. Dito [24 Meerte 1663], fol.188vo.
Opte requeste van Barbara Hendrix weduwe van zaeliger Peter Magnus, versoeckende mit een
proeue in eene van Gasthuijsen te moegen worden versien.
Was geapost: Schepenen ende Readt, begunstigen suppliantinne, mit thijen caroli gulden
eens, om vuijt de geestlicke Caemer van de Ed. Caemener Jan Roeloffsen Eeckholt toe
moegen ontfangen.

553. Dito [24 Meerte 1663], fol.188vo.
Opte requeste van Hermtien Thoenijs weduwe van zaeliger Berendt Janssen van Osenbrugge,
versoeckende mit een proeue in t’ Gasthuijs te moegen worden versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen supliantinne, mit thijen caroli gulden
eens, om vuijt de geestlicke Caemer van de Ed. Caemener Jan Roeloff Eeckholt toe moegen
ontfangen.

554. Dito [24 Meerte 1663], fol.189.
Opte requeste van Dirrickien Jacobs weduwe van zaeliger Gerrit Wachter, versoeckende mit
een proeue en ten aensien van haeren hoogen olderdoom, in eene van de Gasthuijsen te
moegen worden versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt der Stadt Campen begunstigen suppliantinne met thijen
goltgulden eens, om vuijt de geestlicke Caemer van de Ed. Caemener J.R. Eeckholt te
ontfangen, ende wordt haer een proeue in t’ Geesten Gasthuijs toecoemende iaer toe gelecht.
Sonder Argelist.
555. Den 28ste Martij 1663, fol.189.
Op t’ request van Thierij Beguin remonstrerende, hoe dat hij den dienst van leesen ende
voorsingen in de Fransche kercke alhier sedert voorleden Pinxteren hadde waer genomen,

Pagina 119 van 184

versoeckende over sulx voor sijnen dienst met een penninck te worden begunstigt.
Was geapost: Wordt begunstigt voor desselffs dienst met 25 caroli gulden uijt deser Stadts
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan Roeloffsen Eeckholt, waer voor hij
oock geholden sal sijn in sijnen dienst van leesen en voorsingen in de Fransche kercke tot
aenstaende Pinxteren te continueren.
In marge:
14 caroli gulden.

Den 14 10b (December) 1663.

Sijn Thierij Beguin voor den verdere dienst, tot hier toe toegelecht

556. Den 2de Meij anno 1663, fol.189vo.
Jan Hermsen van Bevergeeren ende Annichien Courts hebbende laestleden vergevinge der
Gasthuijsen mede versocht om me een plaetse in een der seluen te mogen worden begunstigt.
Js haer in plaetse van sulx toegestaen een somma van thien caroli gulden eens uijt deser Stadts
Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan Roeloffsen Eeckholt.

557. Den 27 April 1663, fol.189vo.
Op de requeste van Ds. Jacobus Plantius weduwe, versoeckende verbeteringe van haer
weduwe tractement .
Was geapost: Schepenen ende Readt, begunstigen suppliante vuijt deser Stadts
Ecclesiastique Caemer van de heer Johan Roeloffsen Eeckholt met vijfftich caroli gulden
eens.
558. Den 3de Meij 1663, fol.189vo.
Op ’t request van Marrigien Guerts te kennen gevende hoe dat sij is lam van handt, en
dienvolgende onvermogen omme haer handen de cost te winnnen versoeckende over sulx met
een penninckien tot haer sustanatie te worden begunstigt.
Was geapost: Wordt begunstigt uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer met thien caroli
gulden eens, welcke haer door de heer Eeckholt betaelt sullen worden.
559. Den 10de Meij 1663, fol.190.
Op ’t Request van Berent Avercamp bij ’t selue remonstreerende, hoe dat hij voornemens sij
de holtcoopmanschap bij der handt te nemen, versoeckende over sulx, dat hij seecker plaets
op den Burgel bij de Swaenen brugge ten dien einde moge bequaem maecken.
Was geapost: Wordt den suppliant, in plaets van dit sijn versoeck, begunstigt, tot
voortsettinge van de holtcoopmanschap, met een plaets op het boven kerckhoff, soo den
suppliant alrede daer is aengeweesen achter de schoole, mits sorge draegende dat de glaesen
aldaer niet en worden beschadigt.
560. Den 11de Meij 1663, fol.190vo.
Op ’t request van Hendrick Meijer te connen gevende, hoe hij van meininge sij de
holtcoopmanschap te drijven, versoeckende da haer Ed. hoochachtbaere hem geliefden te
consenteren, om een holttuijn tegens ouer sijn weere van die twee huijsen op den Vloetdijck
te mogen setten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot benefitie sijner
holtcoopmanschap, met de voorgedachte plaets, doch alles bij provisie en tot revocatie.
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561. Den 8 Maij 1663, fol.190vo.
Opte requeste van Jelis Janssen en Jsaacq Thomassen veerluijden van Sevelingen,
remonstrerende, dat in t’ overvoeren der beesten groote disordres wordt gepleegt, door dien
een ijder vrijstaende daer in te arbeijden, en van de proffijten te participeren, die soo veer sich
extenderen dat daer over faictelijckheden worden bevreest met versoeck, dat Burgemeesteren,
Schepenen ende Raedt haer privative wilden authoriseren, het overvoeren te doen, en haer
ordinaris veergelt te verbeteren.
Was geapost: Tot voorcominge van alle disordres, wordt verstaen dat de gemeenschap van
de penningen bij het overvoeren wordende ontfangen sal sijn geexcludeert, maer dat een ijder
sal hebben en behouden het gelt soo sij door het overbrengen selffs comen te verdienen.
Noch naeder geapost:
Op de naeder remonstrantie van de supplianten hebben
Schepenen ende Raedt goetgevonden, voor dit iaer te ordonneren, dat dieselve met ses
ploegen bij haer te bestellen, het veer tot het overvoeren der beesten alleen sullen hebben te
bedienen, edoch indien meerder mochten worden vereijscht, daer in sullen hebben te volgen
de naerder ordre van de heeren Weijdemeesteren.

562. Den 16 Maij 1663, fol.191.
Opte requeste van Frans Gijsbertsen Baers en Peter Janssen Vos mombaeren van zaeliger
Dirck Janssen backers kinderen bij Gretien Herms in echte verweckt, versoeckende om tot
reddinge van den boedel nevents de weduwe mede te mogen vercopen, den hoff buijten de
Cellebroeders poorte.
Was geapost: De mombaeren worden om redenen bij monde de Magistraet te gemoet
gevoert, geauthoriseert, desen hoff mede voor de onmondigen te mogen vercoepen, mits wel
sorge draegende, dat de penningen daer van procederende tot voordeel van den boedel en der
kinderen qqa. worden geemploeijeert.

563. Den 6 Junij 1663, fol.191vo.
Opte requeste van Brunis Vege soon van zaeliger Barbar toe Boecop olt 80 iaeren,
versoeckende in sijn hoogen olderdom als den een naersaet van Arent toe Boecop, in gevolg
van desselffs testament een iaerlix subsidie.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met 25
goltgulden jaerlix, sijn leven geduirende t’ ontfangen in 2 termijnen jaerlix als Michaelis en
Paesschen, waer van het eerste op Michaelis naestcompstich sal sijn verschenen.

564. Idem [6 Junij 1663], fol.192.
Opte requeste van Mettien Aelts weduwe van Hartgert Janssens, versoeckende in haer
uijtterste ongelegentheijt veroorsaeckt door het droevich verongelucken van haer man en 2
kinderen, een jaerlix subsidie.
Was geapost: Word om redenen dese weduwe begunsticht met vijftich caroli gulden iaerlix
voor de tijt van vier jaeren, t’ ontfangen uijtte geestelijcke caemer in 4 termijnen iaerlix, waer
van het eerste termijn op Johanni naestcomende sal sijn verschenen.

565. Den 12 Junij 1663, fol.192vo.
Opte requeste van de erffgenaemen van Gerbrech Jans weduwe van Hermen Janssen
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remonstrerende, dat sij Gerbrech sijnde verlusticht geweest in haer mans eerst door de doot
vervallen naerlatenschap nu oock was comen te versterven sonder dat eenige erffgenaemen
sich compt te openbaeren met versoeck, en alsoo verscheijden schulden moeten worden
betaelt dat sij tot distractie der goederen mochten werden geauthoriseert.
Was geapost: De Secretaris Hoff wordt geauthoriseert dese goederen te doen vercopen, en
de penningen en goederen de erffgenaemen van Hermen Janssen toebehorende, in de Gerichte
te sullen naer hem nemen tot dat de erffgenaemen sich sullen comen te openbaeren, off tot dat
anderts daer in sal sijn gedispaneert.

566. Den 15 Junij 1663, fol.193.
Op ’t request van Berent Henrixen en Willem Janssen van Borch in qualiteit als momberen
van Gerrichien Alberts drie onmondige kinderen, haer Ed. hoochachtbaere te kennen gevende
hoe dat der kinderen vaeder Hermen Hendrickx sijne kinderen geene bewijsinge van
’t moeders goet gedaen noch momberen versocht heeft, eindelijck de goederen door gebracht
heeft, ende dat der gemelter kinderen bestemoeder Wendele Gerrijts dieselue tot
erffgenaemen geinstitueert heeft, versoeckende, dewijle de vaeder sijner kinderen sich
weinich becroent ende d’ opcomsten des bestemoeders goet niet genoech sijn tot
onderhoudinge van gemelte haere pleechkinderen, dat sij derhaluen eeenige goederen
mochten vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen om de kinderen hier
voorengemelt tot haer te nemen ende dieselue volgents haer plicht t’ onderhouden met macht,
om op ’t vorderlijckste van deselue tot derseluer sustentatie eenige haeren goederen te mogen
distraheren.
567. Den 20ste Junij 1663, fol.193vo.
Opte requeste van Jacob Dirxen Hellinck, met Huibert Janssen en Hermen Janssen
Droochscheerder, dese als mombaeren van zaeliger Hermen Janssen Droochscheerders
kinderen, waervan de weduwe nu mede is comen te overlijden, versoeckende, alsoo Jacob
Dirxen Helmich tot becominge van van 100 rijxdaelers verwin op den boedel heeft vercregen,
en haer mombaeren, oock 50 gulden van bewesene penningen is competerende authorisatie,
tot betaelinge deser en andere schulden authorisatie om de erffhuijs goederen te mogen
vercopen.
Was geapost: Die hier in genoemde mombaeren nevents de volmachter van Jacob Dirxen
Hellinck worden geauthoriseert, dese goederen door de vendumeester tot betaelinge der
schulden te mogen vercopen.

568. Den 26 Junij 1663, fol.194.
Op de requeste van Hendrickien Wijsmans huijsvrou van Lambert Janssen ende Hermen
Wijsman sijnde vaeder, versoeckende dat haer man ende soens mocht vergunt worden, inde
Stadt ende Stadt iurisdictie vrijen acces ende reces, nu ende dan, om sijne rechtveerdige
affaires verrichten.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, accorderen ende consenteeren Lambert Janssen om
redenen, vrijen toeganck, in dese Stadt, ende derseluer iurisdictie om sijn affaires te moegen
verrichten.
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569. Den 26ste Junij 1663, fol.194.
Op ’t request van Berent Hermsen op Camperveen te kennen gevende, hoe dat voor vijff á ses
daegen sodaenich door den blixem ende donder van Godt Almachtich besocht is geweest, dat
daer door sijn huijs, bergh ende schuire t’ eenemael is verbrant, soo dat sijn meubelen
gantschelijck heeft verlooren ende weinich off niet van deselue gebergt, versoeckende
derhaluen een subsidium tot becominge van een wooninge ende eenich imboedel.
Was geapost: Schepenen ende Readt begunstigen den suppliant met vijff en twintich caroli
gulden eens uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan
Roeloffsen Eeckholt.

570. Den 28 Junij 1663, fol.194vo.
Opte requeste van Maria Burggraef voor haer en als volmachter van haeren eheman Balthasar
Brooddijn organist binnen Antwerpen, en mede van haeren soon oock Balthasar Brooddijn
genaemt volgents acte van volmacht tot Antwerpen den 26ste deses maents Junij St. novo voor
de notaris François Mens en getuijgen gepasseert, remonstrerende dat bij testamente dat bij
zaeliger Thomas de Bonte haeren oom, haer sijnde gelegateert, een summa van vijfthijn
hondert caroli gulden, onder aftreck nochtans vant’ geene sij daerop mochten hebben
ontfangen, en verbandt dat die voor haere kinderen alhier te land souden werden belecht,
voorbehoudens haer ouderen de lijftucht aen dieselve, en dat sij suppliante met haeren
eheman, uijt liefde tot haere kinderen, waervan de soon is getrout, die haer oock in desen
hadde gevolmacht, en de dochter oudt sijnde 29 iaeren mede stont om te sullen trouwen,
hadden geresolveert van haer recht totte lijftucht ten proffijte van deselve haere kinderen te
renuncieeren, en die van het capitael te doen gauderen, met versoeck dat Schepenen ende
Raedt vervolgents belieffden te ordonneren en te verstaen dat die penningen van dieselve
legaten haer door de Curatoren als de muntmeesteren Harn en Steven Arents die die onder
handen sijn hebbende mochten worden gevolgt.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raeden hebbende gelettet op het hier in
gedaen versoeck en daer bij geexamineert de overgelechte volmacht van des suppliantinnen
eheman, vervattende onder andere een renunciatie van het vruchtgebruick der legaten op
desselffs kinderen gefideicommitteert, tot proffijt van dieselve kinderen, gelijck suppliantinne
mede alsulcken renunciatie bij desen is doende, en voorts gesien het testament van zaeliger
Thomas de Bonte, waer uijt dese legaten sijn spruitende, en oock gehoort de confideratien van
die geene welcke hier in de administratie was aenbevolen: Js goetgevonden en verstaen dat in
gevolg van de renunciatie voorschreven dese legaten suppliantinne als volmachter van haeren
soon en aen haer hier tegenwoordige hier aenwesende dochter sullen worden door de
Curatoren gevolgt.
571. Den 29ste Junij 1663, fol.195vo.
Op het request van Roeloff Jootsen ende sijn huijsvrou haer Achtbaere bij het selue
remonstrerende den hoogen ouderdoom haeres moeders ende derseluer ende haerer
onvermoegentheit tot haerer onderhoudt versoeckende dat haer Achtbaere order gelieven te
stellen tot sustentatie van deselue ende haer van deselue t’ ontlasten.
Was geapost: Worden begunstigt met thien goltgulden eens uijt deser Stadts Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgermeester Johan Roeloffsen Eeckholt.

572. Den lesten Junij 1663, fol.196.
Opte requeste van de Gildemeesteren ende Ouerluijden vuut’ het smitsgilde, toe kennen
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geuen, hoe dat verscheijden luijden nijet onder haer gilde gehoorende haer laeten gelusten, om
geweer soo degens ende musquetten te haelen van Amsterdam ende het seluige in factorie te
vercoopen, strijdende tegens haer gildebrieff, versoeckende ouer sulcx dat haer Ed. Achtbaere
als voorstanders van de gilden, gelieuen willen anderen buijtten het voornoemde gilde te
interdicieren, geen geweer te moegen venten etc.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, der Stadt Campen verstaen, dat de
geene, soo alhijer werden coemen, om geweer, soo degens musquetten als anders toe
vercoopen, het smitsgilde sullen hebben toe kennen.

573. Den 11 Julij 1663, fol.196.
Opte requeste van Lambert Twent soon van Zeger Twenth, oudt 21 iaeren, daer momber over
is Joris Craenhals, sijnde Evert Willemssen van de Weert, dieselve qualiteijt hebbende gehadt
overleden.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raeden hier op hebbende gehoort de
consideratien van den mombaer hebben om redenen, den suppliant dit sijn versoeck
toegestaen, en hem verleent veniam aetatis, om sijn goederen, mettern gevolge van dien te
administreren, en alles te doen t’ geen in sulcken qualiteijt eenigsints souden connen comen
voor te vallen.
574. Den 27ste Julij 1663, fol.196vo.
Opte requeste van Thijmen van de Veene versoeckende, dat hem toe securiteijt van sijn toe
bergen, mocht vergunst ende toegestaen worden, een tooren tusschen de Cellebroeders tooren
ende de Villigen tooren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant, de tooren tusschen de Villigen
tooren ende de Cellebroeders poorte, om sijn cruijt daerinne te moegen setten ende te bergen.
575. Den 27ste Julij 1663, fol.196vo.
Op het request van de weduwe van saeliger Geerlich Maurus daer bij haer Achtbaere te
kennen gevende haeres hoogen ouderdoom, ende dienvolgende onvermogentheit, om de cost
voor haer te winnen, versoeckende over sulx een penninckien.
Was geapost: Wordt begunstigt met thien goltgulden eens uijt deser Stadts Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Johan Roeloffsen Eeckholt.

576. Den 30 Julij 1663, fol.197.
Op ’t request van Willem Adriaensen, versoeckende dat hij met het Turffdraegerschap ende
desselffs huijsvrou met het Turffmeterschap buiten de Stadt mochten worden begunstigt.
Was geapost: Den suppliant hebbende bijgebracht dat hij suiver is sonder van de melaetsheit
besmet sij soo begunstigen Schepenen ende Raedt provisionelijk den suppliant met het Turff
draegen ende desselffs huijsvrou met het Turffmeeten buiten haer Achtbaere Stadt.

577. Dito [30 Julij 1663], fol.197.
Op het request van Anna van der Straeten remonstrerende haeren hoogen ouderdoom ende
sieckelijckheit dienvolgents haer onvermogentheit om tot haer eigen sustentatie ijets met haer
handen te konnen bijbrengen, versoeckende ouer sulx assistentie van haer
Ed. hoochachtbaere.
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Was geapost: Wordt begunstigt met thien goltgulden eens uijt deser Stadts Ecclesiastique
Caemer van de heer burgemeester Johan Roeloffsen Eeckholt.

578. Den 1 Augusti 1663, fol.197vo.
Op ’t request van Hendrickien Smits versoeckende voor haer jonge, omtrent 12 jaeren oudt
sijnde, ende alnoch te swack om de cost en lijffsnoodtdrufft te verdienen een penninckien tot
onderhout.
Was geapost: Wordt begunstigt met thien caroli gulden eens uijt deser Stadts Ecclesiastique
Caemer van de heer burgemeester Johan Roeloffsen Eeckholt.

579. Den 15 Augusti 1663, fol.197vo.
Op de requeste van Claes Timmerman versoeckende dat tot de cuire ende genesinge van sijn
kijndt, vuijt de ecclesiastique Caemer mit een subsidium mocht worden versien.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant tot de cuire ende genesinge van
sijn kijndt, mit thijen goltgulden eens, om vuijt de Ecclesiastique Caemer van de
geestlickheijt, van de Ed. Jan Roeloffsen Eeckholt.
580. Den 20ste Augusti 1663, fol.197vo.
Op het request van Henrick Visscher Scheepstimmerman remonstrerende hoe dat hij voor
desen met groote costen buiten de Coorenmarcks poorte een scheepstimmerwerf gemaeckt
heeft, ende deselue door t’ maecken van de nieuwe muure aldaer sal moeten worden
geremoveert, hij een oudt man ende desselffs vrou een oude ende gebreckelijcke vrou sijnde,
geen macht heeft, om deselue te verleggen, oock daervan met sijn huijsvrou niet can leuen,
overmits de helffte van de andere te maeckenen werff door haer Ed. hoochachtbaere sijn soon
in ’t toecomende voor de helfft was toegestaen, versoeckende over sulx ten resguarde van
sijne voor desen gedaene costen omtrent het timmeren van gemelte timmerwerf geemployeert,
dat haer Ed. hoochachtbaere hem met een penninckien jaerlijx geliefden te beneficieren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met twee caroli gulden per
weecke uijt deser Stadts middelen, ende sulx tot aenstaende Petri des toecomende jaers
sestienhondert vier en sestich.
581. Den 7de 7br. (Septembris) 1663, fol.198.
Op de requeste van Mr Domincus Ledefelten versoeckende hij alsoo door ordre van de heer
Ram ende Vreese, seeckere ionge soo sijn arm hadde gebroocken heeft gewesen, dat hem
daervoor een penninck mochte toegelecht worden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant mit vijer Rixdaell, om vuijt de
Caemer van de Stadt van de heeren Tengenaegel ende Vreese te ontfangen ende sal hem
voorders, mit sijn iaerlix tractament hebben te behelpen.
582. Den 12de Septemb(er) 1663, fol.198vo.
Op het request van Jan Andriesen van Oosterwolde, versoeckende, dat hem Schepenen ende
Raedt vermits sijn groote schaede, door het inbreecken van Dijcken ende het repareren
derselue, geleden, sijn resterende pachtpenningen, ter somma van 31 gulden in de Caemer
vande heer Burgemeester Everhardt Ram Dor. geliefden te remitteren.
Was geapost: Den suppliant betaelende de helffte van de boven gemelte eenendartich caroli
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gulden, wordt hem alsdan d’ ander helffte geremitteert.

583. Den 12 Sept(ember) 1663, fol.198vo.
Is Roeloff Joosten, tot onderhoudt van sijn oude moeder Marrigien Geerloffs begunsticht met
thijn goltgulden, uijtte Ecclesiastique Caemer van de heer Eeckholt.

584. Idem [12 September 1663], fol.198vo.
Op in verscheijden consideratien hebben Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt Mr. Elias
Vrijdach begunsticht met vijff en twintich goltgulden extra’s een, t’ ontfangen in twee
termijnen, uijtte Ecclesiastique caemer van de heer Burgemeester Eeckholt, als de eene helfte
op Michaelis, en ander helfte op Martini aenstaende.

585. Den 21 7b. (September) 1663, fol.199.
Hebben Schepenen ende Raedt Petrus Hulsenaer, tot voltreckinge van sijne studien, voor de
laeste reijse, noch gecontinueert het jaerlix subsidie van hondert caroli gulden.
586. Den 26ste Sept(ember) 1663, fol.199.
Opte requeste van de vier ordinaris boden van de Provincien van Stadt en Lande,
remonstrerende, dat Stadt van Groeningen hebbende ingetrocken het postmeisterschap te
vooren verleent, aen eenen Vlugger, sij van de Staten der selver Provincie waeren vervolgents
geauthoriseert, om de post van daer op den Hage, tweemael des weecks waer te nemen, met
versoeck dat haer de pas door dese Stadt, in die qualiteijt als postmeester mochte werden
vergunt, t’ welck soude comen te vallen des sondaegs en wonsdaegs avont, te 10 uiren,
wanneer sij de dach daer te vooren uijt den Hage souden vertrecken, waer van sij het begin
meinden te maecken op den 1 October.
Was geapost: Wanneer Vlugger die hem toegestaene post compt te verlaten off niet waer te
nemen wordt de supplianten dit versoeck geaccordeert, en tot het postmeesterschap, door dese
Stadt uijt den Hage naer Groeningen geauthoriseert, op sodaene ordres nochtans als
Schepenen ende Raedt daerop sullen goetvinden te beraemen.

587. Den 17 Octob(er) 1663, fol.199vo.
Opte requeste van Kunnigien Jans huijsvrou van Claes Herms, versoeckende dat haer man,
met phrenesie besogt int Geertruiden Gasthuijs mocht werden ingenomen en versorgt.
Was geapost: Om redenen van de swackheijt van Claes Hermsen wordt suppliante
toegestaen, dat hij in het Geertruiden Gasthuijs sal worden ingenomen en verpleegt.

588. Dito [17 October 1663], fol.200.
Opte requeste van Lijsabet Pannebackers weduwe van zaeliger Jacob Verver versoeckende
mit de vacante caemer op de Waege begunstiget te worden.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante mit thijen
caroli gulden eens, om vuijt de geestelicke Caemer van de Ed. Caemener Jan Roeloffsen
Eeckholt t’ ontfangen Actum in Senatu den 17 October 1663.
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589. Den 23ste Octob(er) 1663, fol.200.
Hebben de heeren Burgemeesteren Heimen Vriese ende Everwijn van Benthem J:V:Dor. in
qualiteijt als momberen nevent d’ Ed. Goosen Hermsen Backer ter vergaderinge van
Schepenen ende Raedt versocht approbatie op volgende coopbrief.
Op dach ende datum ondergeschreven, hebben d’ E.E. heeren Heimen Vreese ende Everwijn
van Benthem beide Burgemeesteren deser Steede, neffens Goosen Hermsen Backer in
qualiteit als momberen, ouer de respective kinderen van saeliger Burgemeester Hermen
Hermsen Backer op approbatie eens hoochachtbaeren Raedts der Stadt Campen, aen den Ed.
Berendt Steenbergen desselffs huijsvrou Margreta Veen ende haeren erffgenaemen, in eenen
stedigen ende vasten erffcoop vercoft gelijck sij luiden vercoopen vermits desen, der
voorschreven pleechkinderen olderlijcke behuisinge, arue ende weere, soo ende als dieselue
alhier op de Oldestraete, tusschen Jan Cloecken behuisinge ter eenre ende de behuisinge van
Dus. Petro Plamio ter anderer sijden is gelegen, streckende voor van de Oldestraete tot achter
aen die weere van Ds. Langenborch alles met recht ende gerechticheit daer toe behoorende,
ende het geene soo daerin aert, muir ende naegelvast bevonden mach worden, den
vercooperen in haere qualiteit toebehoorende, als mede met die gerechticheit van den holttuijn
ende stal, soo ende in aller gestalte, als Burgemeester Backer saeliger het selue voor desen
heeft bewoont ende nu van die momberen ende vercooperen voorschreven aen den aencooper
is verhuirt geweest, hebbende den aencooper ende desselffs huijsvrou voor haer ende haerer
beider erffgenaemen daer voor belooft te betaelen een summa van vijffduisent segge 5000
caroli gulden den gulden tot 20 stuivers gereeckent, neffens een roosenobel, ende dat in
terminen naervolgende, te weeten bij den aentast soo op Paesschen 1664 wesen sal, die
gerechte helffte der alinge cooppenningen ende dan voorts alle jaer op Paesschen hondert en
vijfftich diergelijcke caroli gulden mette interesse van dien ende aller onbetaelder
cooppenningen tegens 5 ten hondert continuerende daer in van jaer tot jaer tot die volle
betaelinge toe, met conditie nochtans, dat bij soo verre den ancooper een meerder somma
opbrengen woude dat hem een een sulckes sal vrijstaen mits doende daer van behoorlijcke
denuntiatie. Wanneer de volcomene betaelinge der belooffder kooppenningen sal sijn
geschiet, sullen vercooperen in qualiteit voorschreven gehouden weesen daer van aen den
aencooper desselffs huijsvrou ende erffgenaemen sodaenen cessie ende transport te doen, als
daer sal sijn naer desen Stadts rechten coustumierlijck ende bestendich. Alles sonder eenigen
arglist ofte list, soo sijn hier van twee alleensluidende koopcedulen gemaeckt ende opgerichtet
ende neffens wedersijts contrahenten onderteickent. Actum Campen den 22 October 1663.
Welcke boven geregistreerde ingegaene coop haer Ed. hoochachtbaere hebben geaggreeert,
ende haer wel laeten gevallen.
590. Den 24ste Octob(er) 1663, fol.201vo.
Opte requeste van Jurrien Dirxen ten Bosch versoeckende voor hem en sijn broeders als mede
sijn zaeliger broeders kinderen, alle geinstitueerde erffgenaemen van Lijesebet Sweers,
versoeckende dat hij desselffs naerlatenschap met verscheijden legaten en schulden sijnde
beswaert, onder beneficie van inventaris moge aentasten, het recht van falcidie qq supra dicta
in cas van te hoog door legaten te sijn beswaert te behouden en te genieten.
Was geapost: Wordt provisionelijck goetgevonden, dat dese goederen sullen worden
geinventariseert, sullende op de verdere versoecken hier naer naerder worden gelet.

591. Den 3 November 1663, fol.202.
Opte requeste van Evert Hermssen Bel en Jan Pouwelssen Cruit, momberen van zaeliger
Vribbelt Jansen Sangers kinderen, remonstrerende, dat haere pleechkinderen voor moeders
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goet van de zaeliger vader sijn bewesen 150 caroli gulden en die speciaelijck gehijpothiseert
op desselffs huijs in t’ Oldebroeck gelegen, welck huijs met het maecken van den nieuwen
dijck moetende worden vercoft, versochten supplianten daer toe tot becominge van het
bewesene geauthoriseert te mogen worden.
Was geapost: Supplianten worden geauthoriseert, dit huijs ad opus jus habentis, te mogen
vercopen ten overstaen van den Dijckgreven en Heijmraet van t’ Haetlandt.

592. Idem [3November 1663], fol.202vo.
Copia.
Wel Ed. Hoochachtbaere wijse, voorsienige heeren. Mijn heeren Burgemeesteren, Schepenen
ende Raedt der Stadt Campen.
Remonsreeren V Wel Ed. met schuldige eerbiedicheijt Berendt Arentsen hoe dat hij van V
Ed. Achtbaere onder anderen is geauthoriseert ende gestelt tot momber ouer Hendrick
Thonissen, onmundige soentien van zaeliger Thoenijs Meusen oudt sijnde tegenwoordich
negen jaeren. Nu ist’ soo dat selue kijndt sijn capitael, int’ geheell twee hondert dree en
dartich caroli gulden, 10 stuijvers ende dan noch eenich weijnich goederen int’ Sticht van
Munster waer ouer noch dispuijt, en der haluen daerop weijnich soecken ende alsoo t’ kijndt
van de renthe van de 233 caroli gulden 10 stuijvers niet en can worden onderhouden, soo is t’
dat de Ed. Roijer Sabee, ende de ander momber t’ selue kijndt aen supplianten voor dree
iaeren hem hebben besteedt, mits dat hij iaerlix daer van soude hebben dartich caroli gulden
maeckende inde drie iaeren 90 caroli gulden waervoor hij t’in cost ende dranck sall
onderholden ende voorts leesen ende schrijuen sal laeten leeren: maer alsoo als voorseijt, de
30 caroli gulden jaerlix vuijt de renthen nijet connen coemen ende dan de penningen bij een
ander worden belecht, suppliant oock geen betaelingen van sin cost penningen iaerlix soude
becoemen, soo versoeck suppliant gansch gedienstich, dat V Ed. als ouermomberen sijn, hem
belieuen te consenteren, dat hij het capitaell van sijn pleechkijndt, soo tegenwoordich noch
rentheloos bij de E. Roeijer Sabee is liggende selffs op renthe sal moegen nemen, mits dat hij
daer voor twee sufficiante burgen sal stellen, en oock alle iaer pertinente reeckeninge daer van
sal doen.
Was geapost: Den 5 November 1663.
Schepenen ende Raedt consenteren suppliant dat hij het capitaell van sijn pleechkijnders goet,
in desen gemelt soo tegenwoordich noch rentheloos bij den E. Roeijer Sabee is liggen, selffs
op renthe sal moegen nemen mits dat hij daer voor twee suffisante burgen stelle ende daer
voor iaerlix reeckeninge te doene.

593. Den 10 Novemb(er) 1663, fol.203.
Sijn de weduwe van Jan van der Hoeve en van Berent Haeninck begunsticht ijder met thijn
caroli gulden, en Hans Berents met thijn goltgulden uijtte Ecclesiastique caemer van de heer
Eeckholt.

594. Idem [10 November 1663], fol.203.
Opte requeste van Geertien Alberts weduwe van Gijsbert Willems, en Annigien Jans weduwe
van Dirck Janssen in de Hoose, moeder en schoonmoeder respective van Gerrijt Gijsbertsen,
voor dese uijt dese Stadt uijt gebannen, versoeckende dat dieselve mochte werden toegelaten
in de Stadt in te comen met verseeckeringe dat dieselve hem altijt eerlijck sal comen te
gedraegen.
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Was geapost: Op de gedaene iterative voorbiddingen en de gegeven verseeckeringe van
supplianten dat Gerrijt Gijsbertsen hem van nu voortaen eerlijck sal draegen, wordt hem uijt
speciaele gratie toegelaten bij provisie in de Stadt wederom te mogen incomen.

595. Idem [10 November 1663], fol.203vo.
Copia.
Aen den Ed. Hoochachtbare wijsen ende voorsienighen Raedt der Stadt Campen.
Remonstreeren V Wel Ed. met schuldige eerbiedicheijt Gijsebert ende Jacob Wouters, oomen
ende momberen ouer de kijnderen, van zaeliger Mr. Gerrit Peters, in sijn leuen Schoelmeester
toe Bronnope, hoe dat Peeter Claes ende Hilligien Geerts haer pleechkijnderen bestemoeder in
Drenthe weesende ouerleeden, sij aldaer geweest hebben om wegens haer pleechkijnderen
waer van d’ eene tegenwoordich mundich selffs praisent den boedel toehelpen reddenen, maer
alsoo de onreede goederen, de weijnich waeren, haere pleechkijnderen, aldaer weijnich off
geen proffijt costen toebrengen: ende dan den boedel, met veele schulden ende onschulden
was belast; soo hebben sij nae dat sij de landen ende voorts den boedel hadden doen prijsen
ende alles genoechsaem hadden ouerwegen met den oom Roeloff Pieters genaempt
gecontraheert als V wel ed. achtbaere vuijt hijer neuents haeren condt sijn dat Roeloff Pieters
in den boedel soude blijuen sitten, voorts schulden ende onschulden ten sijnen laste nhemen,
mits dat hij aen de kijnderen voornoemt soude vuijtkeeren 400 goltgulden ende een
Rijckxdaeller gelijck de kijnderen mede bevrijt souden sijn van alsoodaene 163 caroli gulden
10 stuijvers als haer vaeder zaeliger aen den boedel ten achteren was, maer alsoo soodanigen
vuijtcoop is geschiet op approbatie van V wel ed. achtbaere als ouer momberen, soo
versoecken supplianten gansch gedienstich dat V wel ed. achtbaere deselue belieuen te
approberen en te ratificeren.
In marge: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen, hebben opt’ versoeck van Gijsebert ende Jacob Wolters,
oomen ende momberen ouer de kijnderen van zaeliger Mr. Gerrit Pieters in sijn leuen Schoolmeester tot Bronnope, dit hijer
bij gevoechde maechgescheijt ende haer bestevaeders ende bestemoeders goederen opgericht, geapprobeert ende
geratificeert, approberen ende ratificeren deselue cracht desen sonder argelist. Actum in Senatu den 10 Nouember 1663.
H.V.H. Hoochstraten. Secretaris.

Op dach ende dato ondergeschreuen is tusschen de E. Roeloff Pieters ende Gijsebert ende
Jacob Wolters momberen ouer Jacob Gerrits ende Hendrica Gerrits weesende bij Jacob
Gerrits, bijna mundich, daer seluer praesent, ende in desen meede consenteerende t’saemen
erffgenaemen van zaeliger Pieter Claes ende Hilligien Geerts, een vrundelick ende
onwederoepelicke maechgescheijt, gededinckt gemaeckt ende gesloeten in manieren
naevolgende. In den eersten data is ouercoemen, dat Roeloff Pieters ende sijn huijsvrou
erffelick souden hebben ende behouden alle soo gereede als ongereede goederen, voorts
schulden, actien ende crediten bij wielen Peeter Claes ende Hilligien Geerts naegelaeten: waer
tegens bij Roeloff Peeters, den andenre momberen bouengemelt voor haere pleechkijnderen
bestevaeders ende bestemoeders goet aen vrijgelt, sonder met eenighe beswaernisse te doen te
hebben, sal vuijtkeeren, ende ontrichten, een somma van vijer hondert goltgulden den
goltgulden tot 28 stuijver ijder stuck ende dan nog een Rijckxdaeller, tot een voormede,
welcke bouengemelte vijer hondert goltgulden sullen betaelt worden, op dree termijnen, als te
weeten op Meij 1664 hondert vijfftich goltgulden ende dan op Meij 1665 wederom 150
goltgulden, ende dan voorts de resteerende 100 goltgulden op Meij 1666. Ende alsoo des
onmundigen olderen zaeliger van zaeliger Pieter Claes ende Hilligien Gerrits, haer vaeder
ende moeder, van verstreckte penningen op renthe hadden 80 caroli gulden, waer van
verloopenen interesse ten achteren was ongeveer 46 caroli gulden ende dan noch van een
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koebeest seuen en dartich caroli gulden 10 stuijvers maeckende te saemen hondert dree en
sestich caroli gulden 10 stuijvers, soo is wel expres gestipuleert, en bedongen, dat de
omundige deselue aen bouengemelte 400 goltgulden int minste niet sullen gecort worden,
maer dat sij mits desen, daer van mede bevrijt sullen sijn, voorts hebben de momberen
beloofft, voor alle opspraecke ende naemaeninge wegens haere pupillen, alhijer bijnnen
Campen burge toe stellen: Ende oock nae betaelinge vant’ leste termijn, nae landrechte van
Drenthe, met stock segel ende breeffte doen ouerdracht. Sonder Archelist. Des ter oirconde
der waerheijt, sijn hijer van gemaeckt, twee alleens luijdende ende bij contrahenten aen weder
sijden onderteeckent. Actum Campen den 20 Meij 1663.
Onderstont mit verscheijden handen.
Dit is het merck + van Gijsebert Wolters met eijgen handt getrocken.
Dit is het merck 4 van Jacob Wolters met eijgen handt getrocken.
Jacob Gerrits
Quod attestor Barnardt Borneman J:V:Dr.

596. Idem [10 November 1663], fol.204vo.
Opte requeste van Jan Carsten van t’ Engbert en Albert Lambertsen momberen van de
onmondige dochter van Goossen Peterssen versoeckende approbatie van een vercopinge van
een thijnde gedeelte van stuck lants bij Graffhorst, haer pupil met sijn andere broeder Carsten
in t’ gemeen toebehoort hebbende.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt hebben om redenen dese gedaene
vercopinge geapprobeert, en geratificeert gelijck dieselve geapprobeert en geratificeert wordt
cracht deses.

597. Idem [10 November 1663], fol.204vo.
Opte requeste van Toenis Helmichsen Backer en Toenis de Ruiter, mombaeren van Peter
Heijments en Seijne Arents zaeliger naergelaten kinderen, versoeckende tot betaelinge van
des boedels schulden, monterende over 1300 caroli gulden authorisatie tot het vercopen van 3
huijsen soo haer pupillen toebehoren, en welcke in t’ Cellebroeders Espel sijn gelegen.
Was geapost: Om redenen in de requeste vervat, worden de supplianten geauthoriseert, om
ten overstaen van de heeren hooftluijden, dese huijsen te vercopen.
598. Den 24ste Nov(ember) 1663, fol.205vo.
Opte requeste van Geertruit van der Beeck versoeckende met de plaets door het overlijden
van Stijntien Moeder vacant gevallen te mogen werden begunsticht waer toe haer bij acte van
den 30 October 1657 hope was gegeven.
Was geapost: Suppliante wordt met de ordinaris tegenwoordich vacant sijnde vroedtvrouwen
plaets door het overlijden van Stijntien Moer, op het tractament daer toe staende begunsticht.

599. Idem [24 November 1663], fol.205vo.
Op de requeste van Annigien Daniels versoeckende met deselve plaets begunsticht te worden.
Was geapost: Schepenen ende Readt authoriseren de suppliante om haer als vroetvrouwe te
laten gebruicken, en in val haer daerin naer behoren compt te draegen, sal dieselve in de
naeste voorvallende vacante plaets voor anderen gerecommandeert worden gehouden.
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600. Den 26ste Novemb(er) 1663, fol.206.
Op ’t request van Jennetien van der Burch, te kennen gevende bij t’ selue, dat haer soon
Martijn Michielsen van der Burch haer hadde toegestaen dat sij seeckere vijfftich caroli
gulden, soo sij hem voor sijn vaederlijcke goet beweesen hadde ende onder sijn momber
Dirck van Essen berustende waeren soude mogen trecken ende tot haeren dienst employeren,
het welcke nevents de twee consent draegende missiven van Martijn Michielsen van der
Borch voorgemelt aen voorgedachte sijne moeder ende momber toegesonden geexamineert
sijnde.
Was geapost: Schepenen ende Readt consenteren suppliante dat sij de boven gementioneerde
vijfftich caroli gulden van haer soons momber sal mogen ontfangen, sullende deselue der
kinderen momberen in reeckening haerer administratie gevalideert ende goetgedaen worden.

601. Den 14 Decemb(er) 1663, fol.206vo.
Opte requeste van Dus. Theodorus van t’ Engbert M. Dr. en Arent Germssen, mombaeren van
Gretien Everts naergelaten dochter van saeliger Evert Hermssen en Berentien Dries
remonstrerende dat haer pupils bestevaeder en bestemoeder Hermen Thijssen en Sophia
Willems, met desselffs stieffmoeder Annigien Veen tot Sallick over de vaderlicke erffenis
waeren geaccordeert op approbatie van Schepenen ende Raedt, voor een summa van drie
hondert caroli gulden en 2 silveren lepels waermede supplianten naer gemaeckten overslach
van den boedel, oordelen haer pleechkint voor dieselve erffenisse te sijn genoech geschiet,
met versoeck dat het selve accoort mochte werden voor goet gekuert en geratificeert, mits
nochtans, dat Annigien Veen voorschreven soo voor dese beloofde 300 caroli gulden, als
mede voor die hier te vooren door de vader bewesenen moederlijcke erffenisse, ter summa
van sevenhondert en vijftich caroli gulden nevents een bedde met sijn toebehoor, te verrenten
tegens 5 ten hondert, ter verbeterschap van haer huijs op de Olde straete, nevents alle haer
andere goederen sal hebben te verbinden.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben geexamineert den inhoudt van dese requeste en
mede van het bijgevoegde accoort, voor het Gerichte van Sallick den 8 September laestleden
gepasseert, hebben het selve accoort prout jacet geapprobeert, en sulx op de verdere
praecautelen in dese requeste vervat.

602. Idem [14 December 1663], fol.207.
Opte requeste van de heer Burgemeester Louwe Jans en Jan Carsten van t’ Engbert,
mombaeren van zaeliger Burgemeester Meijers kinderen, remonstrerende, dat haer E.E. met
mede goetvinden der naeste bloetverwanten voor haer pupil Kiliaen Meijer hadden opgerecht
seecker accoordt, met Woltertien Wegewaert weduwe van wijlen de Geschutgieter Willekes
tot Enchuisen over de helfte van dieselve geschutgieterij en de dependentien van dien voor
een summa van seshondert drie en vijftich caroli gulden volgents den breederen inholt van het
accoort, op den 15 December 1663 stilo loco tot Enchuisen voor den notaris Cuckama
opgerecht, met versoeck dat Schepenen ende Readt het selve accoort als overmombaeren
belieffden te ratificeren, en vervolgents haer mombaeren te authoriseren tot het lichten van
duisent caroli gulden tot voltreckinge deser en den gevolge van dien nodich.
Was geapost: Naer examinatie, is dit hier bijgevoegde accoort, tusschen de weduwe
Willekes en de mombaeren en vrunden van Kiliaen Wegewaert, in dato den 15 December
stilo novo desen iaers 1663 tot Enchuisen opgerecht, bij Burgemeesteren, Schepenen ende
Raedt geapprobeert en geratificeert, gelijck het geratificeert en geapprobeert wordt cracht
deses, en worden de mombaeren vervolgents geauthoriseert om tot het bereicken van het
effect van het selve accoort te mogen negotieeren duisent caroli gulden.
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603. Den 19 Decemb(er) 1663, fol.208.
Opte requeste van Barbara Henrix weduwe van Peter Magnus versoeckende mit een
subsidium gesecanideert te worden.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Readt der Stadt Campen begunstigen
suppliante mit thijn goltgulden eens, om vuijt de geestlicke Caemer van de E. caemener Jan
Roeloffsen Eeckholt t’ ontfangen.
604. Den 14de Decemb(er) 1663, fol.208.
Op het request van Otto Claes scheepstimmerman versoeckende dat haer Achtbaere hem een
plaetse bij sijn Roe nevents het Sevelingerveer staende geliefden aen te wijsen, die hij
bequaem mochte maecken tot een vuirstee, om plancken te branden ende voor te vormen ten
dienste van desselffs handtwerck.
Was geapost: Schepenen ende Raedt hebbende gehoort het rapport vande heeren Reiner
Gansneb gent. Tengnegel ende Heimen Vriese inspectie genomen hebbende waer ter plaetse
sodaene vuirstede op ’t bequaemlijckste soude connen gemaeckt worden hebben haer Ed. op
het advijs van welgemelte heeren Tengnegel en den Vriese, den suppliant toegestaen, dat hij
de versochte vuirstee nae den Jsselkandt aen sal mogen verveerdigen.
605. Den 19de Decemb(er) 1663, fol.208vo.
Op het request van Frederick Pouwels laeckemaecker deser Stadtsburger ende Greetien Jans
dochter van saelige Jan van Greue versoeckende dat vermits haer halue broeder Jan
Frederickx krancksinnich is geworden ende sij sodaene middelen niet en hebben waer mede
sij hem onderhouden konnen, dat hij met een plaets in ’t Geertruiden Gasthuijs moge werden
begunstigt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den persoon van Jan Frerixen met een
plaets in ’t Geertruiden Gasthuis, soo hem door de heeren kerckmeesteren sal geordonneert
worden.

606. Dito [19 December 1663], fol.208vo.
Op ’t request van Anna van der Straeten versoeckende een subsidium in haer hooge
ouderdoom.
Was geapost: Wordt begunstigt met thien goltgulden eens uijt d’ Ecclesiastique Caemer van
de heer Burgemeester Eeckholt.

607. Dito [19 December 1663], fol.209.
Hebben Schepenen ende Raedt de kerck van Renckum tot reparatie van haer kercke vereert
een subsidium van vijff en twintich caroli gulden, om vuijt de geestlicken Caemer, van de E.
Burgemeester Jahan Roeloffsen t’ ontfangen. Sonder Argelist.
608. Den 28ste Decemb(er) 1663, fol.209.
Hebben Schepenen ende Readt Dirck Wesselsen tot Graffhorst, tot verset van desselffs
geledene schaede, door ’t affbranden van desselffs huisien hem overcomen, begunstigt uijt
deser Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Eeckholt met 25 goltgulden.
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609. Den 18 Januarij 1664, fol.209.
Op de requeste van Hendrick Claessen van de Weeteringe en Dirrick Janssen van de Wende
in qualité als mombers van zaeliger Euert Lambertsen Twents onmundighe kijnderen. Jtem
Dirrick Bongart en Hermen van Lansdouwe, als momberen van de onmundige kijnderen van
zaeliger Michiel Gerbrants, dat haer respectiue onmundighe, mit de andere kijnderen en
erffgenaemen van zaeliger Euert Zeger Lambertsen Twent, mit verscheijden cleijnen
aenparten, van dree gedeelten, twaeleff ende andere parten sijn geerfft en gegoedet, in
verscheijden parceelen Landts ofte Campies in Oosterwolde gelegen ongescheijden ende dat
de gemelte partien t’saemen raedtsaem vinden ende genegen sijn, onder den anderen , een
scheijdinge derseluen parcelen te maecken ende afsloetinge te doen. Versoeckende ouer sulcx
also t’ seluige sonder speciaele authorisatie ende consent niet willen ofte connen onderstaen V
Ed. decreet, waerbij sij geauthoriseert moegen worden voor ’t part haerer onmundigen, de
voorschreuen loetinge en scheijdinge, onder maelcanderen, mit de erffgenaemen zaliger
Eeuert ende Zeeger Lambertsen Twent te celebreren ende te doene.
Was geapos: Schepenen ende Raedt het behoorlicke versoeck in deliberatie geleijdt hebben
accorderen supplianten haer versoeck, mits dat goede sorge sullen draegen dat haer pupillen
bij dese loetinge nede scheijdinge nijet genaedeelt moegen worden.
610. Den 25ste Januarij 1664, fol.209vo.
Opte requeste van de mombaeren van zaeliger Lambert Gerrijts, soo van ’t eene als t’ andere
bedde versoeckende tot reddinge van den boedel de mobilia en het vee cum annexis te
vercopen.
Was geapost: Supplianten worden geauthoriseert dese roerende goederen te vercopen, om
daerdoor de schulden te voldoen ende reste ten meesten profijt van de onmondigen te
gebruicken en aen te leggen.

611. Idem[25 Januarij 1664], fol.210.
Opte requeste van Lambert Jurriaensen Ridder , als schoonvader van Dr. Johan Steenbergens
huijsvrou, en momber van desselffs susters onmondich kint, bij zaeliger Henrick Huigo in
echte verweckt, versoeckende alsoo de boedel soo wel van de weduwe van wijlen de
Burgemeester Steenbergen, als mede van Henrick Huigo sal worden ontscheijden, en hij
remonstrant in de eerste twee verscheijden qualiteijten was draegende, om welckers wille hij
versocht, dat Jan Carsten van t’ Engbert, in sijn plaets mochte worden gesurrogeert.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt authoriseren Jan Carsten van
t’ Engbert om in plaets van den suppliant in qualiteijt van momber van zaeliger Henrick
Huigo sijn naergelaten kinderen, de scheijdinge tusschen de erffgenaemen van wijlen de
weduwe van de heer Burgemeester Gerhardt Janssen Steenbergen te helpen maecken.

612. Idem [25 Januarij 1664], fol.210vo.
Opde requeste van Drees Florissen remonstrerende, dat hij van Lubbert Janssen hebbende
gecoft sijn slepers plaets, en de slepers, om de genomene resolutie, dat dieselve tot 6 sullen
uijtsterven, swaericheijt maecken hem in te nemen, versocht hij dat Schepenen ende Raedt
dese coop belieffden te approberen.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt accorderen suppliant dat hij op dese
gedaene coop, in de plaets van Lubbert Janssen, in het slepers gilde sal worden ingenomen, en
sulx sonder consequentie.
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613. Den 18 Januarij 1664, fol.210vo.
Opte requeste van Henrick Claessen van de Weteringe en Dirck Janssen van de Wende
mombaeren over de onmondige kinderen van zaeliger Evert Lambertssen Twent,
versoeckende bij die op den 18 deses lopende maents, bij apostil aen haer als mede de
momberen van zaeliger Zeger Lambertssen Twents kinderen gegevene authorisatie, om
verscheijden parceelties landerijen, mandelich sijnde, te mogen schiften en scheijden, noch
verders te mogen worden gemachticht, om die off in t’ openbaer off anderts te mogen
vercopen, alsoo buijten alsulcken vercopen, de scheijdinge niet gemaeckt en sal connen
worden.
Was geapost: Om redenen in de requeste vervat, worden de supplianten geauthoriseert, om
de gemeene en mandelinge parten van haere pupillen niet allen te mogen scheijden, maer
oock tot derselver meeste voordeel, die het sij in t’ openbaer off oock uijtter handt, te mogen
vercopen.

614. Idem [18 Januarij 1664], fol.211.
De weduwe van zaeliger D. Jacobus Plancius is extra’s begnsticht met vijtich caroli gulden
eens uijtte Ecclesiastique caemer van de heer Eeckholt de Anno 1663.

615. Idem [18 Januarij 1664], fol.211vo.
Opte requeste van Hermen de Baeck Dor. en Aper Harweijer momberen van Dr. Antonij
Villerij twee onmondige kinderen, bij zaeliger Henrina Millers in echte verweckt,
remonstrerende, hoe dat sij, van die bij haer, op het vercregen consent van Schepenen ende
Raedt vercofte vastgoederen, bij haer was onfangen een summa van 1700 caroli gulden bij
welcke de vader 300 gulden tot supplement van 2000 goltgulden wilde bijleggen, ten einde
die op de Stadt te lijve van de geseide sijne kinderen, mochte worden belecht, op dat dieselve
bij sijn overlijden, daer van te mogen worden onderhouden, sijnde hij met sijne
tegenwoordige huijsvrou noch genegen, op dieselve sijne kinderen noch te leggen een summa
van duisent caroli gulden waervan de opcompsten bij de kinderen souden werden genoten,
naer hem Villerij en sijner tegenwoordigen huijsvrou beijde overlijden: Waer over sij
supplianten dicta qualitate, versochten tot sodaene belegging te mogen worden geauthoriseert
en toegelaten.
Was geapost: Wanneer eenige meerdere penningen tot den tooren sullen worden vereijscht,
is om redenen in dese requeste vervat, toegestaen, dat van supplianten in haer qualiteijt, de
versochte drie duisent caroli gulden, ten lijve van haere pupillen sal worden opgenomen.
616. Den 2de Febr(uarij) 1664, fol.212.
Op ’t request van Andries Henrixen versoeckende met de turffdraegers plaets, door
t’ ouerlijden van Jan Brommer vacant geworden sijnde te sijn begunstigt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met de vacante turffdraegers
plaets, soo door t’ ouerlijden van Jan Brommer is comen te vaceren.

617. Dito [2 Februarij 1664], fol.212vo.
Opte requeste van Ariaen Henricksen Visscher, versoeckende, als soene van Hendrick
Visscher scheepstimmerman alhijer, mede hetselue handtwerck exercerende ende een geboren
burger weesende, geneeghen sijnde, tot sustentatie sijner familie (als een goet vaeder des
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huijsgesints toebehoort) een cleijn timmerwerffien aen toe stelen, om schuitten ende cleijne
praemties op te connen winden, om te repareren, dat sij mit de plaetse buijtten de Coorens
merckx poorte, vande nije gemaeckte muijre aff streckende nae het oorgat mochte worden
versien ende daerbij te consentieren, dat suppliant een cleijn pothuijs, om sijn gereetschap
s’ nachs daer in toe bergen, daerbij te moegen maecken, als oock een cleijn stakettentien
t’ einden op de muijre voorschreven tot sijnen costen, om van het ouerloopen des volcken
bevrijt te moegen blijuen, mocht worden begunstiget.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit de plaetse in sijn requeste
gemelt, ende sal hem de plaetse, om een cleijn potthuijssien, om sijn gereetschap toe bergen
ende mit een stackettien aff toe maecken, door den heeren caemeners in temporen
aengeweesen ende geordonneert worden hoe wijtt ende breet sij t’ selvige sal moegen
maecken.
618. Den 4de Febr(uarij) 1664, fol.212vo.
Opte requeste van Henrickien Jans weduwe van Roeloff Cuiper, versoeckende, dat sij van
sodaene weeckelijcke huijre, als sij in de geestelijcke woninge van Gerrijt Meinderts weduwe
wordende bewoont, is betaelende mochte worden ontlastet, en met dieselve gratis begunsticht.
Was geapost: Suppliante wordt toegestaen om bij provisie in de woninge van de caemer bij
haer wordende gebruickt, te sullen continueeren, sonder dat sij aen de weduwe van Gerrijt
Meinerts, meerder daer voor sal betaelen.
En is voorts de weduwe van Gerrijts is de verdere woninge gunstelijck gecontinueert.

619. Den 9 Febr(uarij) 1664, fol.213.
Opte requeste van Dirck Bongert en Herman van der Lansdouwe, mombaeren van zaeliger
Michiel Gerbrantsen en Webbegien Twent versoeckende authorisatie om verscheijden
mandelinge parceelties haer pupillen met andere gehorende te mogen vercopen het sij uijtter
handt ofte in t’ openbaer.
Was geapost: Om redenen in de requeste vervat worden de supplianten geauthoriseert de
parcelen van de onmondigen met andere mandelich sijnde, ten meesten voordeel van de
onmondigen te mogen vercopen het sij uijtter handt, off in t’ openbaer, mits dat de penningen
daerheen te procederen, tot proffijt van dieselve onmondige weder worden belecht.

620. Idem [9 Februarij 1664, fol.213vo.
Opte requeste van de creditueren van den desolaten boedel van zaeliger Gerrijt Wachter,
versoeckende dat de cooppenningen van het huijs bij Juffer van Twickelo gecoft in de
Gerichte mochten worden gedeponeert ten einde over praeferentie en concurrentie daer in
mochte worden gedisputeert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren bij desen Juffer van Twickelo dat sij haere
schuldige cooppenningen van het huijs hier in gemelt, in den Gerichte sal hebben te
deponeren, ten einde daer op naer Stadtrechte, verder sal connen worden geageert.

621. Den 15 Febr(uarij) 1664, fol.213vo.
Opte requeste van Toenis Helmichsen Backer versoeckende in plaets van den overledenen
Dirck Sweertsen te worden begunsticht met het boeckholderschap van t’ geslacht.
Was geapost: Schepenen ende raedt begunstigen suppliant, met de plaets van boeckholder op
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t’ geslacht door het overlijden van Dirck Sweertsen vacerende.

622. Den 15 Febr(uarij) 1664, fol.214.
Opte requeste van Jan Henricksen Meijer op de Moddercuil, versoeckende op sijn erve in de
pacht te mogen continueeren, door dien hij met Arent Bolten soo het selve hadde gehuirt
daerover was geaccordeert.
Was geapost: Dit versoeck wordt de supplianten geaccordeert mits dat hij aen de Stadt, voor
sijne pachten, stelle suffisante burge.

623. Den 19 Febr(uarij) 1664, fol.214.
Opte requeste van Willem Willemsen in t’ Weeshuijs alhier opgebracht, en nu wesende coster
op Camperveen wiens huijs jn t’ voorleden iaer is verbrant, en welcke daer door van alles was
berooft, versoeckende in sijn armoede, een jaerlixe subsidie.
Was geapost: Suppliant wordt begunsticht met vijffentwintich caroli gulden eens uijtte
Ecclesiastique caemer van den heer Eeckholt.
624. Den 23ste Febr(uarij) 1664, fol.214vo.
Opte requeste van Dirck Bongert nevents Hermen Sam, momber over Michiel Gerbrants
zaeliger onmondige kinderen, versoeckende, alsoo de kinderen eenige quaestien hebben met
de bestevader en bestemoeder, ende voorschreven sijne medemomber te veel inclineerde tot
dieselve bestevader, dat hem een derde mede momber mochte worden geadjungeert.
Was geapost: Op dit versoeck en can niet worden gedisponeert maer indien eenige quaestien
comen voor te vallen, waer in d’ eene off d’ ander partijdich mochte worden geoordeelt, sal
den suppliant hem hebben te addresseren aen de heeren hooftluijden.

625. Den 5 Martij 1664, fol.214vo.
Opte requeste van Peter Veen als momber over Hermen en Susanna Thomas, Gerrijt Lourens
en Berent Thomas, mombaeren van zaeliger Jan Berents kinderen, voorts Jan Berentsen Pool
en Peter Dirxen Bodde mombaeren, over Jan Berents versoeckende, dat Schepenen ende
Raedt voor de onmondige belieffden te approberen, de vercopinge van seecker der gedachte
onmondige met Thomas de Roeper en desselffs moeijen Aeltien en Femmigien Berents,
gemeene huijsinge gelegen in de Hoffstraete, aen Gerrijt Janssen van der Beeck volgents de
coopvoorwaerden in dato den 1 deses daer bij overgelecht.
Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Readt dese neventsstaende requeste, met de
bijgevoegde coopcedule hebbende geexamineert, hebben ten resquarde van de onmondige,
dieselve coop voor de summa van vier hondert en vijftich goltgulden, geapprobeert gelijck die
geapprobeert cracht deses, mits dat dat de respective quotem der onmondigen, tot der selver
proffijt worden belecht.

626. Den 19 Meerte 1664, fol.215vo.
Opte requeste van Hermen Janssen Canneman ende Drees Janssen van Graffhorst als momber
ouer Rutger Hendrickssens onmundighe kijnderen, versoeckende consenten om neuens de
mundighen aen haer broeder Lambert Rutgers de ongereede goederen ten meesten oirbare van
de onmundigen te moegen doen.
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Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteeren ende accordeeren supplianten als
momberen ouer Rutger Hendricksen ende Geesien Dirrickx unmundige kijnderen, om aen
Lambert Rutgertsen haeren pupillen broeder, soo het arue tegenwoordich bewoent, te moegen
vercoopen, t’ huijs, bergen ende schuire, opt’ arue staende, soo en als t’haer vaeder zaeliger
toebehoort heeft, mits dat van de gereede penningen, de achtersteedighe pachtpenningen, soo
hij, soo sij aen den Stadt noch schuldich sijn, sullen worden voldaen ende betaelt, ende sullen
geene goederen van t’ Eijlandt hebben toe brengen ofte vervoeren, voor ende alleer de Stadt
haere resteerende pachtpenningen sijn voldaen ende betaelt de resteerende penningen, soo de
kijnderen, alsdan noch souden competieren, op een goet ende gewiert onderpandt te beleggen.

627. Den 10 Martij 1664, fol.215vo.
Opte requeste van de samentlijcke pilootschipperen, versoeckende te mogen worden
geauthoriseert en toegelaten het volck en goederen in de delle, uijt de schepen aen t’ lant te
mogen setten.
Was geapost: Supplianten worden bij provisie begunsticht met het oppassen in de delle, om
de burgerije en passagieren uijt de veer en andere schepen aen landt te setten en aen de Stadt
te brengen, sullende sij van aen landt te setten, van ijder persoon hebben te genieten eene
stuijver, en van aen de Stadt te brengen twee stuijver, en sal ten reguarde van goederen hier
naer worden gemaeckt een ordre waernaer sij haer sullen hebben te reguleren en inmiddelts
daer omtrent te handelen met alle moderatie, en sich in alles neerstich en tot commoditeijt van
de reijsende personen hebben te draegen.

628. Den 22 Martij 1664, fol.216.
Opte requeste van Jacob Janssen meijer van t’ Geertruiden Gasthuijs versoeckende dewijl dat
hij door een extreeme sterfte in sijn beesten was geraeckt in ongelegentheijt, en dat hij daer
door niet machtich was door de overgebleven het lant te beweijden, dat hem mochte worden
toegestaen een camp van ongeveer 2 mudde gesaeijs, soo voor desen is geschuert geweest, en
nu met catten doorens en molshopen is overcropen te mogen bouwen.
Was geapost: Vijt consideratien wordt den suppliant toegestaen voor den tijt van drie iaeren
dese camp te sullen mogen bouwen.

629. Den 26 Martij 1664, fol.216vo.
Opte requeste van Claes Geertsen Slachter versoeckende dat hem mochte werden toegelaten
sijn schaepen mest tot Elburg vercoft, te mogen leveren, op dat hij daer over in geen schaede
mochte geraecken, dewijl hij niet hadde gemeent dat dese onder de ordre op de mes(t) hadde
gehoort.
Was geapost: Suppliant wordt voor dese reijse, dit sijn versoeck toegestaen, maer sal voor
het toecomende sich hebben te reguleren naer de ordonnantien tegen het vervoeren van de
mes gemaeckt.

630. Den 26 Martij 1664, fol.217.
Naevolgende personen soo het Gasthuijs versochten sijn in plaets van sulx begunsticht ut
sequitur.
Jan Herms van Bevergeeren, met
10 goltgulden.
Hermtien Thoenis, met
10 caroli gulden.
Hermen Bongert, met
10 goltgulden.
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Albert Sweertsen
Willem Henrix, met
Piet Haen, met
Gerrijt Wachters weduwe, met

10 goltgulden.
10 goltgulden.
10 goltgulden.
10 goltgulden.

631. Den 8 April 1664, fol.217.
Is Sijmon Willems en Aert Janssen Bos toegestaen een dwers sloot, door haer buijtendijx
landt te mogen doorschieten.
632. Den 8ste April 1664, fol.217.
Op het request van Marrichien Jans weduwe van saeliger Melchior van Bentheim,
versoeckende, vermits haer hoogen ouderdoom en onbequaemheit om de cost te connen
winnen met de cost int’ St. Geertruiden Gasthuijs te worden begunstigt.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met de cost int’ St. Geertruiden
Gsthuijs deser Stadt, ende alsoo daerdoor toe Boecops vergaederinge ten eenemael is ontbloot
van menschen, en bovendien geheel bouvallich, onmochelijck, om uijt d’ opcompsten tot
gemelte vergaederinge behoorende, te connen worden gerepareert, soo hebben haer Ed.
hoochachtbaere mede goetgevonden den boven gedachte vergaederinge met het voorschreven
Gasthuijs te consolideren en in een te brengen en sullen d’ opcompsten der voorschreven
vergaederinge op de naem van toe Boecops vergaederinge te boeck gestelt worden.

633. Den 11 April 1664, fol.217vo.
Copia.
Aen den Ed. Hoochachtbaere Raedt der Stadt Campen.
Is heer Burgemeester Louwe Jans ende Jan Karsten van t’ Engbert als momberen van saeliger
Burgemeester Gijsbert Meijers kinderen sampt de mundige broederen van deselue kinderen,
remonstreeren U Ed. Achtbaere met schuldige eenbiedicheit, hoe dat sij ten meesten oorbaer
ende profijt van haere pupillen alsoo Henrick Meijer getrout sijnde, en Kiliaenus Meijer tot
Enckhuijsen de schuttgieterie, als U Ed. bekent, sal off heeft aengenomen, ende derhaluen
haere penningen van nooden haere arve ende goederen op Camperveene hebben vercoft aende
Wel Ed. Joncker Steven Blanckevoort tot Jsselmuiden, ende dat voor een somma als U Ed.
uijt die hier nevents gaende coopbrief cunt sijn welcke coop off wel ten meesten oorbaer van
de dree onmundigen, die meerder jaerlijx van renthe als van pacht cunnen trecken, en oock
doch ’t hans off morgen mundich wordende voor haer quota een ’t goet niet can holden, is
geschiet, soo ist nochtans sulx dat sodaene vercoopinge niet can bestaen sonder approbatie
ende ratificatie van U Ed. Achtbaere weshaluen supplianten sich addesseren tot U Ed.
versoeckende gantsch gedienstelijck, dat U Ed. hoochachtbaere deselue believen te
ratificieren ende toe te staen.
Was in margine geapost:
Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen
hebbende geeexamineert ende overwoogen de getroffene ende ingegaene coop in desen
requeste gecomprehendeert ende daer ouer versocht sijnde haer Ed. hoochachtbaere
approbatie, hebben haer Ed. deselue haer wel laeten gevallen ende geratificeert. Actum in
Senatu den 11 April 1664.
634. Den 16de Maij 1664, fol.218vo.
Op het request van Frans Gijsbertsen Baers ende Peter Jansen Backer momberen van Jan ende
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Hermen Dirx kinderen van saeliger Dirck Jansen Backer bij Greete Herms in echte verweckt,
te kennen gevende bij het selue dat Dirck Jansen sullende trouwen met Griete Herms sijne
voor kinderen voor haer moeders goet beweesen heeft ses hondert caroli gulden, ende daer
voor ten onderpande gestelt sijn huijs op den Burgel welcke voorkinderen nu sullen worden
affgedaen, derhaluen Greete Herms ende haere kinderen genootsaeckt worden 600 caroli
gulden op rente te nemen, ende dienvolgende 30 caroli gulden jaerlijx daer uijt te vercoopen,
versoeckende, dat haer Achtbaere haer sulx geliefden te consenteren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren supplianten dat sij, ingevolg dit versoeck,
neffens de moeder haerer pleechkinderen een jaerlijxe renthe van 30 caroli gulden, uijt haer
huijs op den Burgel staende sullen mogen vercoopen, om de beweesene penningen haeres
saeligen mans voorkinderen ter somme van ses honder caroli gulden daeruijt te voldoen, ende
dat de twee hondert gulden van het kindt staende onder momberen, op een ander onderpandt
sullen werden gelegt.
635. Den 1ste Junij 1664, fol.219.
Hebben Schepenen ende Raedt de verbrande ingesetenen des Stedekens Noorhorn tot
soulagement van haer overcomen schaede begunstigt met hondert rijxdaeler, waer van
hondert en vijfftich guldenuijt de Stadts Caemer de Anno 1664 ende hondert gulden uijt het
ouerschot van de Ecclesiastique Caemer van de heer Burgemeester Johan Roeloffsen Eeckholt
betaelt sullen worden.

636. Den 6 Junij 1664, fol.219.
Opte requeste van Kijlianus Meijer geschutsgieter van Westfrieslandt, versoeckende, alsoo
hem de giterie halff aengaet ende daertoe veele penningen vereijscht, worden ende groot
werck voorhanden heeft dat hem suppliant veniam aetatis mochte worden (verleent).
Was geapost: Schepenen ende Raedt uter persoon ende bequaemheijt in consideratie
genoemen hebbende, vergunnen hem suppliant veniam aetatis.
637. Den 9de Junij 1664, fol.219vo.
Op ’t request van Thoenis Hermsen ende Daniel Sijmontsen Mussche versoeckende dat sij tot
momberen ouer Elsien ende Jannichien Thoenis onmundige kinderen van saelige Thoenis
Woltersen ende Geesien Egberts in haer leven echteluiden ende bijden tot Harderwijck
overleden, mochten worden geauthoriseert.
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Thoenis Hermsen ende Daniel Sijmontsen
Mussche ingevolg van dit versoeck, tot momberen ouer Elsien ende Jannichien Thoenis
kinderen van saeliger Thoenis Woltersen ende Geesien Egberts in haer leven echteluiden tot
Harderwijck overleden, ende alsoo dieselue op haer versoeck van Harderwijck herwaerts
gebracht sullen worden. Soo ist dat Schepenen ende Raedt hebben goetgevonden soo voor
haer seluen als ter begeerte der Stadt Harderwijck, dat voorschreven momberen onder
verbandt van haere persoonen ende goederen, sulle sorge draegen, dat gemelte kinderen tot
laste van geene beide steden sullen comen te geraecken het welcke oock in den Gerichte alsoo
bij haer bij handtastinge is aengenomen.

638. Den 9de Junij 1664, fol.220.
Op het request van Dirck Gerritsen versoeckende het Anleggers ampt van ’t kooren.

Pagina 139 van 184

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant, vermits het ouerlijden van
Francke Claessen, met het vacant geworden Anleggers ampt van ’t kooren.
639. Den 9de Junij 1664, fol.220.
Op het request van Susanna Barrij maistresse Françoise versoeckende augmentatie van
tractament.
Was geapost: Wordt begunstigt met thien goltgulden eens uijt der Stadts Ecclesiastique
Caemer van de heer Burgemeester Johan Roeloffsen Eeckholt.
640. Den 9de junij 1664, fol.220vo.
Op het request van Hilligien Berents weduwe van saeliger Jan Berentsen Stubbe,
versoeckende dat haer Achtbaere haer drie achterstedige jaeren thins, ter somme van 3
goltgulden jaerlijx uijt haer huijs de Ecclesiastique Caemer daer uijthebbende gunstelijck
geliefden te remitteren.
Was geapost: Worden suppliantinne om sonderlinge redenen dese drie achterstedige
verloopene jaeren thins gratieuselijck geremitteert.
641. Den 9de Junij 1664, fol.220vo.
Op het request van Dirck Jansen van de Wende ende Frans Gijsbertsen Baers momberen van
zaeliger Werner Arentsen Wijldraeijers onmondige kinderen, versoeckende, alsoo sij
bevinden dat bij het ouerlijden van Werner Arentsen, desselffs boedel soo met de bewijsinge
van ’t kinder goet als andere schulden meerder nae gemaeckte staet der boedel goederen,
beswaert is, als deselue sal connen uijtbrengen dat haer Achtbaere haer geliefden te
authoriseren, om de goederen sub beneficio inventari met bijvoeginge van der grootste
creditueren als mede het huijs te mogen vercoopen.
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren supplianten haer versoeck, mits dat sij
twee der voornaemste creditueren bij haer nemen tot bevorderinge van dese saecke.

642. Den 8 Augusti 1664, fol.221.
Opte requeste van Franschien Frossardt weduwe van Bliquijns, versoeckende een penninckien
vuijt deser Ecclesiastique Caemer.
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne mit thijen caroli gulden
eens, om vuijt de geestlicke camer van de Ed. Johan Roeloffsen Eeckholt t’ ontfangen. Sonder
Argelist.

643. Den 11 Augusti 1664, fol.221vo.
Opte requeste van Niclaes van Ommeren tot Deuenter toe kennen gevende dat de Stadt van
Deuenter ende Swolle, hem in sijn nieuwen gemaeckte gemack een glas hebben vereert, dat
haer Achtbaeren oock met een glaes gelieuen toe vereeren.
Was geapost: Schepenen ende Raedt verert suppliant met een glaes in sijn nieuw gemack.

644. Den 13 Augusti 1664, fol.221vo.
Op de requeste van Hendrickien Dirrickx, weduwe van zaeliger Hermen Geersen Smit
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versoeckende alsoo sij mit haer dochters kijndt nijet van leuen een penninckien tot cledinge
ende nootdrufft.
Was geapost: Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliante, mit thijen goltgulden eens om
vuijt de geestlicke caemer van de E. Jan Roeloffsen t’ontfangen.
645. Den 17de Febr(uarij) 1663, fol.221vo.
Op de gedaene propositie door de heer Burgemeester Everwijn van Bentheim J:V:D:, daerbij
versoeckende approbatie op het naervolgende accoort.
Op dato ondergeschreven hebben die E.E. Everwijn van Bentheim J:V:D: ende Burgemeester
deser Stede neffens Abraham van Suiren als mombaren ouer d’ onmondige kinderen
naergelaeten drie kinderen van saeliger Margreta Backers bij wijlen haeren eheman Jan van
Suiren in echte verweckt: met den E. Hendrick van Dorsten, tweede geweesene eheman van
voorschreven Margrieta Backers, ende stiefvaeder der voorschreven onmondigen, wegens der
voorschreven onmondigen saeligen moeders versterf ende naerlaetenschap op behach ende
approbatie eens hoochachtbaren Magistras deser Stadt een wettelijck contract ende
erffmaechgescheit bij form van uijtcoop opgerichtet ende gecelebriert, in naervogender
manieren.
Eerstelijck soo is overcomen, dat alsoo die voorschreven echteluiden in gemeenschap hebben
geseten van de alinge naergelaetene goederen, ende die voorschreven Margrieta Backers is
overleden, sonder kinderen uijt dit tweede houwelijck verweckt te hebben, dat voorschreven
momberen boven het beweesen vaderlijcke goet voor haer saelige moeders goet ende
erffenisse sullen uijt den boedel trecken ende genieten een summa van vijffhondert caroli
gulden eens, alsmede noch hondert caroli gulden wegents die beweesene bedden soo den
voorschreven stiefvaeder Hendrick van Dursten heeft aengenomen ende belooft gelijck hij
aennimpt ende belooft mit desen op het woenhuis staende achter het Raedthuis te vesten ende
te versegelen off oock jaerlijx tot die afflosse á dato deses die renten daer van te betaelen
tegens viere ten hondert, beloovende de voorschreven stiefvaeder Dursten noch daer en boven
op aenstaende Joannis an den mombaren voorschreven uijt te keeren ende te ontrichten een
somma van hondert caroli gulden, sijnde penningen vande onmondigen saeliger vaeders
clederen geprocediert, ende van die moeder in haeren weduwen staet opgebeurt. Sullende den
voorschreven momberen noch daer en boven moeten worden uijtgevolgt, alle ’t geene wat tot
des onmondigen saeliger moeders lijff soo van linnen als wollen cleeren ende cleinodien ’t sij
silver ofte gout heeft toebehoort; niet met allen daer van exempt: ende noch voor Aeltien een
silveren schaeltien ende Berentien een silveren bekertien, ende noch voor ijder kijndt een paer
bedde laecken sijnde drie paeren ’t saemen.
Ende alsoo der kinderen saeliger bestevaeders en de bestemoeders erffenisse van haer saeliger
moeders sijde noch is ende gehouden wort ongescheiden, als oock mede het vesterff soo
derselver saeliger moeders tante hoe matrimonio is aengestorven van haer saeliger oom
Meister Roloff Hermsen Backer, is bij desen wel expresselijck overcomen ende besproocken,
dat den voorschreven stieffvader Dursten daer aen nun offte praetensie uijt crachte van
vooraengeroerde gemeinschap sal holden, hebben ofte pratenderen, ’t sij uijt cracht van
houlichke voorwaerden ofte ander vercregen recht, soo hij naemaels daer op ofte aen soude
vermeinen te hebben, maer dat dieselve daer en tegens wel expresselijck daer is van
renuntierende, ende alle sijn hebbende recht cedierende ende transporterende op de
voorschreven momberen, soo daer mede sullen doen ende laeten handelen ende wandelen, als
met des anderen onmondigen eigen ende allodiael goet waer en tegens die mombaren
voorschreven wederomme aen gemelten stiefvaeder Dursten hebben getransporteert en
affstant gedaen van des onmondigen saeliger moeders naelaetendeschap ende erffenisse,
mobile ende immobile goederen, renthebrieven, actien ende crediten, huisraedt ende anders
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item in ende uijt schulden die gemelte Dursten van nu aff tot sijnen voordeel ende lasten sal
hebben ende beholden, sonder dat voorschreven mombaren sub dieselve
becrodigen(bemoeien) ofte ijetwes daermede te doen sullen hebben. Aldus geschiet naer
rijpelijcke ende wettelicke examinatie van den staet des voorschreven boedels, welwetenlick
ende met voorbedachten raede, ende renuntiatie van alle ende ijedere exeptien, ut laecionis
ultra dimidium, non sic celebrecti contractus ende derchelijcken ofte hoe die andersins
bedacht ende uijtgevonden mochten worden. Sonder eenigen arg of list, oirconde onse
onderteickeninge in Campen den 15 Februarij 1663.
Onderstont
Everwijn van Bentheim Dor.
Abraham van Suiren
Hendrick van Dorsten
Jn margine van he accoort was geteeckent.
Schepenen ende Raedt approberen ende ratificieren dit nevenstaende ingegaen accoort.
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Adams, Gerrijt
Adriaensen, Willem
Aelts, Mettien
Aelts, Peter
Aeltsen de ionge, Aelt
Aeltsen, Aelt
Aeltsen, Jan
Albartsen, Hendrick
Albers, Lisbet
Alberts, Geertien
Alberts, Gerrichien
Alberts, Henrick
Alberts, Marten
Albertsen, Gerrichien
Albertsen, Jacob
Albertsen, Jan
Albertsen, Joost
Albertsen, Marten
Albertsen, Peter
Albertsen, Roeloff
Albertsen, Volcker
Albertsen, Windelt
Alerts, Hendrick
Andriesen, Mr. Bartholt
Andriesen, Pieter
Arenssen, Berent
Arensteijn, Jan Gerritsen
Arents, Seijne
Arents, Steven
Arentsen, Aeltien
Arentsen, Berendt
Arentsen, Greetien
Arentsen, Lubbert
Arentsen, Thomas
Arentsen, Werner
Arentsen, Willem
Asmus, Jelijs
Assen, Jan
Avercamp, Berent
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181.
81.
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467.
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570.
201.
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195, 322.
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63, 80.
391.
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428, 559.

Backer, Berent Hermsen
Backer, Bmr. Heijmen Hermsen
Backer, Carel
Backer, Dirck Jansen
Backer, Engbert Jochemsen
Backer, Geert Hermsen
Backer, Goosen Hermsen
Backer, Hermen Luicksen
Backer, Jan Berentsen
Backer, Jan Gerrijtsen
Backer, Jan Wijchersen
Backer, Jan
Backer, Joan Gerritsen
Backer, Mr. Roeloff Hermssen
Backer, Peter Jansen
Backer, Roeloff Janssen
Backer, Thoenis Helmichsen
Backers, Margreta
Baeck, Dr. Hermen de
Baeck, Joncker Berent van
Baeck, Joncker Bernart de
Baers, Frans Gijsbertsen
Barré, Susanna
Barrij, Susanna
Barry, Pieter de
Barteltsen, Claes
Barteltsen, Jan
Bartholomaeus, Peter
Bartolts, Claes
Beeck, Geertruit van der
Beeck, Gerrijt Janssen van der
Beeck, Joncker Johan van der
Beguin, Thierij
Beijerman, Marcus
Beker, Abraham
Bell, Evert Hermsen
Beltvader, Mr. Cornelis
Bender, Dirck Jansen
Benne, Karst de
Benne, Toenis Jochemssen de
Bentheim J:V:Dr., Bmr. Everwijn van
Bentheim, Melchior van
Benthem, Mr. Henrick van
Bequin, Therry
Berens, Hans
Berens, Werner
Berents wed. Vlasbaert, Immigien
Berents, Aeltien
Berents, Femmichien
Berents, Geesien
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350.
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257.
236.
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632.
397.
353.
326, 392.
96.
483.
625.
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Berents, Hans
Berents, Hilligien
Berents, Jan
Berents, Thomas
Berents, Werner
Berentsen, Berent
Berentsen, Carel
Berentsen, Cornelis
Berentsen, Gosseler
Berentsen, Greetien
Berentsen, Hans
Berentsen, Henrick
Berentsen, Hillichien
Berentsen, Jan
Berentsen, Peter
Berentsen, Thomas
Berentsen, Toenis
Berentsen, Wijchman
Berentsen, Willem
Berentsen, Windelt
Berentsen, Wolter
Berentssen, Warner
Bevergeeren, Jan Herms van
Bijdde, Trine
Bilevelt, Cornelis Janssen
Biscop, Henrick
Biscop, Steven
Bisschop, Hendrick
Bisschop, Mr. Engbert
Bisschop, Steven
Bisschop, Willemtien
Bladt, Jaques Willemsen
Blaeser, Hendrick Evertsen
Blanckevoort, Joncker Steven
Bliquijn, Weduwe
Blome, Henrick
Bodde, Evertien
Bodde, Peter Dirxen
Bodde, Trijne Peters
Bodde, Trijne
Bode, Claes Casperssen
Bode, Peter Albertsen
Boecop, Arent toe
Boecop, Barbara toe
Boele, Nicolaes Jansen
Boele, Wolterus
Boeman, Marta
Boemer, Jan
Boemer, Samuel
Boldewijn, Dirck
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207, 345, 457.
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169, 533.
167.
114.
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110, 178.
27.
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45.
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463.
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633.
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209.
360.
625.
20.
360.
33.
528.
563.
447, 563.
506.
506.
118.
515.
515.
515.

Bolten, Arent
Bolten, Jennichien van
Bonda, Gretien Henrix van
Bonda, Margareta Henrix van
Bongaerdt, Leendert
Bongaerdt, Leonardt
Bongaert, Leenardt
Bongart, Dirrick
Bongert, Dirck
Bongert, Hermen Hermssen
Bongert, Hermen
Bonte, Thomas de
Bonthe, Thomas de
Borch, Willem Janssen van
Borneman J:U:Dr., Barnardt
Bornheman, Bernhardt
Bos, Aert Janssen
Bosch, Gerrijt
Bosch, Jurrien Dirxen ten
Bouaen, Jaacques Marck van
Bouwers, Weduwe
Braeckel, Hans
Breda, Jenneken van
Breda, R. van
Broeckman, Jan Ariaensen
Brommer, Jan
Brooddijn, Balthasar
Brouwer, Dirck Henrixen
Brudegoem, Jurrien
Bruidegom, Joris
Bruidigom, Juriaen
Bruijdegom, Joris
Bruijdegom, Jurrien
Bruins, Willem
Budde, Evertien
Budden, Trine
Buijren, Heer van
Buit van Duiren, Jan
Bullinck, Gerrit
Burch, Jennetien van der
Burch, Martijn Michielsen van der
Buret, Daniel
Burggraef, Maria
Bussencool, Jan
Bussien, Engbert
Caemen, Joost van
Calff, Jan Henricksen
Canneman, Hermen Janssen
Canneman, Lambertus
Carsten, Jan
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595.
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348.
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Caspersen, Claes
Catvis, Gerrit Jansen
Cempo, Lucas
Christiaensen, Gerrit
Claes, Betta
Claes, Greete
Claes, Jennigien
Claes, Mettien
Claes, Otto
Claes, Peeter
Claesen, Henrick
Claesen, Hermen
Claesen, Willem
Claessen, Ariaen
Claessen, Claes
Claessen, Dirrick
Claessen, Francke
Claessen, Henrick
Cloeck, Johan
Cloecken, Jan
Clooster, Henrick Gerritsen
Clumper, Berent Dirxen
Cock, Dirck Berentsen
Coeije, Cleijs
Coeijer, Gerrijt
Coeijer, Lambert Egbertsen
Coel, Johannes
Coendertsen, Coendert
Coens, Geesien
Coensen, Hermen
Coertsen, Henrick
Colijn, Jan
Cominck, Hermen Tijmensen
Coninck, Hermen Thijmensen
Coninck, Mr. Hermen Tijmentsen
Cool, Dng.
Cools, Elijsabet
Coops, Trijntien
Coppien, Henrick
Cornelissen, Jacob
Corte, Henrick Isacsen
Coster, Dirck Henrixen
Cours, Geesien
Courts, Annichien
Coutenburg, Jan
Cracht, Lubbe
Cracht, Mette
Crachtsen J:U:L., Heer
Craenhals, Joris
Craenhals, Jurrien

Pagina 147 van 184
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149.
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36.
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Crato, Heer
Cremers, Bettien
Crijnssen, Henrick
Cristiaensen, Jan
Crol, Hans
Cronenburch, Peter
Croon, Court
Cruit, Jan Pouwelssen
Cuckama, Notaris
Cuiper, Gerrijt
Cuiper, Henrick Aeltsen
Cuiper, Henrick Jacobsen
Cuiper, Roeloff
Cuipers, Henrick Aeltsens
Daedels, Luier
Daetelen, Jan Janssen van
Dam, Juffrou van
Dam, Philips van
Dames, de Brouwer
Daniels, Annigien
Denecamp, Henrick Engbertsen
Dijckman, Arendt Joosten
Dircksen, Aeltien
Dircksen, Albert
Dircksen, Cornelis
Dircksen, Greetien
Dircksen, Jacob
Dircksen, Jan
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Dirckx, Henrickien
Dirrickx, Geesien
Dirrickx, Hendrickien
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Dirx, Hermen
Dirx, Jan
Dirxen, Claes
Dirxen, Evert
Dirxen, Gerrijt
Dirxen, Jan
Dirxen, Roeloff
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Doorne, Christoffel Jansen van
Dorsten, Hendrick van
Dries, Berentien
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Droste, Joffer Margrita
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Duister, Abraham Gerrijtsen
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164.
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37.
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396.
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57.
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377.
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Eckelboom, Hermen
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Eeckholt, Bmr. Johan Roeloffsen
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Eeckholt, Peter
Eeckholt, Roeloff Lambertsen
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Eems, Johannes van
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Greve, Jan van
Grim, Jan
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Haen, Piet
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Hardenberch, Jan van
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Hardenberche, Grootvaeder
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Hendricksen, Aelt
HendricksenHendricksen, Jan
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16.
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245.
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567.
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385.
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116, 255, 496.
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18.
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346.
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457.
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Herms, Hendrick
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Herms, Mr. Roeloff
Herms, Trijntien
Herms. Geesien
Hermsen, Aert
Hermsen, Berent
Hermsen, Claes
Hermsen, Dirck
Hermsen, Evert
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169.
456.
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149.
31, 32.
238.
456, 603.
385.
313.
47.
446.
343.
533.
310.
630.
453.
616.
546, 566.
363.
453, 530.
73.
102, 242, 247.
167.
448.
361.
448.
470.
347, 485.
526, 587.
252.
374.
634.
562.
139, 532.
541.
284.
50.
202.
223.
3, 148, 569.
492.
382.
108.

Hermsen, Geert
Hermsen, Hans
Hermsen, Jan
Hermsen, Johannes
Hermsen, Mr. Roloff
Hermsen, Thoenis
Hermsen, Werner
Hermsen, Willem
Hermssen, Albert
Hermssen, Court
Hermssen, Evert
Herreweijer, Cornelis
Hoberinckx, Mechteltien
Hobertsen, Willem
Hoebetinck, Jan
Hoeve, Claes Janssen van der
Hoeve, Jan Janssen van der
Hoeve, Jan van der
Hoeve, Johan van der
Hoff, Matheus
Hoff, Secret.
Hondeslaeger, Frerick
Hoochelandt, Petrus ab (van)
Hoochstraeten, H. van
Hoochstraeten, Secret.
Hoochstraten, H.V.H.
Hoolboem, Bmr. Reijner
Hoolboem, Camener
Hoolboem, Heer V.J.
Hoolboom, Bmr.
Hoolboom, Dr.
Hoolboom, Heer
Hoose, Dirck Janssen in de
Huigo, Gerrijt
Huigo, Henrick
Huijge, Gerrit
Hulsenaer, Petrus
Hulsenar, Davidt
Idsen, Itien
Ilkinck, Gerrit Janssen
Indicks, Betta
Ingen, Bmr. Roeloff van
Ingen, Jacob van
Ingen, Jan van
Ingen, Jochem Jurriaen van
Ingen, Johanna Geertruijdt van
Ingen, Joncker Johan van
Ingen, Joncker Jurrien van
Ingen, Joncker Peter van
Innevelt, Leonora van
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221.
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248.
248.
260, 331, 593.
280.
168.
565.
297.
480.
54, 457.
336.
595.
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1, 9, 17, 19, 20, 22, 36, 44.
61, 113.
54.
251.
594.
304.
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229.
232, 585.
232.
219, 281, 375, 378.
342.
302.
55.
147.
147.
387.
387.
387.
387.
147.
137.

Isacsen, Henrick
Ittersum, Joncker Hermen van
Jacob wed. van Stippert, Marrigien
Jacobs wed. Stippert, Aeltien
Jacobs, Annichien
Jacobs, Dirrickien
Jacobs, Hermen
Jacobs, Jacobbien
Jacobsen, Dirckien
Jacobsen, Dreesien
Jacobsen, Engbert
Jacobsen, Henrick
Jacobsen, Trientien
Jans, Aeltien
Jans, Annigien
Jans, Bmr. Louwe
Jans, Cunnegien Jans
Jans, Femmigien
Jans, Geertien
Jans, Gerbrech
Jans, Gerritgen
Jans, Greetien
Jans, Grete
Jans, Henrickien
Jans, Hermen
Jans, Jennigien
Jans, Jochem
Jans, Kunnigien
Jans, Louwe
Jans, Lubbigien
Jans, Marrichien
Jans, Nijse
Jans, Oede
Jans, Panne
Jans, Webbe
Jansen, Abraham
Jansen, Albert
Jansen, Andries
Jansen, Bmr. Louwe
Jansen, Dirckien
Jansen, Egbert
Jansen, Frerick
Jansen, Geertien
Jansen, Gerrit
Jansen, Gretien
Jansen, Hartger
Jansen, Henrick
Jansen, Hermen
Jansen, Jan
Jansen, Jannechien
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260, 475.
594.
533, 602, 633.
526.
532.
324.
565.
332.
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618.
432.
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346.
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50, 370.
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168.
243.
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338.
95.
138.
239.
130, 160, 169.
239.
149.
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138, 290.
139.
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87.
200.
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4, 44, 138, 219.
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Jansen, Jochem
Jansen, Jutien
Jansen, Leenaert
Jansen, Lubbert
Jansen, Petertien
Jansen, Roeloff
Jansen, Teunis
Jansen, Ulrick
Jansen, Willem
Janssen, Albert
Janssen, Andries
Janssen, Anna
Janssen, Berent
Janssen, Bmr. Louwe
Janssen, Christiaen
Janssen, Claes
Janssen, Coendert
Janssen, Coop
Janssen, Dirck
Janssen, Dorethea
Janssen, Drees
Janssen, Hartgert
Janssen, Henrickien
Janssen, Hermen
Janssen, Huibert
Janssen, Jacob
Janssen, Jelis
Janssen, Jochem
Janssen, Lambert
Janssen, Lubbert
Janssen, Michiel
Janssen, Rijck
Janssen, Roeloff
Janssen, Thijs
Janssen, Willem
Jasperssen, Henrick
Jelissen, Jan
Jelle, Jan Coopsen
Jochemsen, Engbert
Jochemsen, Henrick
Jochuma, Hermen
Jochums, Lubbert
Joesten, Mr. Arent
Joost, Guertien
Jootsen, Roeloff
Jurriaens, Greete
Jurriaens, Judit
Jurriaens, Trientien
Jurriaens, Wolter
Jurriaensen, Lucas
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48, 58.
106, 285.
214.
91, 116, 149.
383, 400.
388.
236.
35, 404.
39, 318.
8.
406.
457.
491.
345, 457.
502.
277.
562.
6.
626.
564.
8.
565.
567.
63, 80, 253, 298, 628.
561.
366, 481.
568.
612.
47.
99, 320.
50, 487.
74, 462, 500.
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47.
317.
532.
323.
161.
538.
191.
92.
458.
510, 518, 571, 583.
415.
360.
48, 58.
338.
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Jurriaensen, Lutgertien
Jurriaensen, Thomas
Kae, Henrick Gijsbertsen
Kappe, Gerrit Gerritsen
Kappe, Hermen Gerritsen
Karreman, Claes
Kempe, Lucas
Keppel, Aert Janssen
Ketten de olde, Dirck van der
Ketten, Derck van der
Kijersen, Jan
Knippert, Dirck
Koeckebacker, Daniel
Koeckoeck, Ariaen
Koijer, Gerrit Jacobsen
Kuerbeecke, Albart van der
Lae, Toenis de
Laer, Henrick Hermssen van
Lamberts, Albert
Lamberts, Dirck
Lamberts, Jan
Lamberts, Roeloff
Lambertsen, Albert
Lambertsen, Dirck
Langen, Heer
Langenborch, Ds.
Langenburch, Dr. Aegidius
Lansdouwe, Herman van der
Lansdouwe, Jan van der
Ledefelten, Mr. Domincus
Leeu, Reijner Dubbeltsen
Leeuendal, Henrick van
Leeuendal, Joncker Henrick van
Lenaerts, Jurrien
Lenarts, Gerrijt
Leonarts, Gerrijt
Lespiere, Steven de
Lievendal, Joncker Henrick van
Lievendal, Joncker Johan van
Ligger, Jan
Lijffertsen, Albert
Linde, Berent van der
Linde, Goossen van der
Linde, Hendrick Jansen van der
Linde, Henrick van der
Lingen, Gerrijt van
Lingen, Jan Gerritsen van
Lodewijx, Margareta
Loe, Gerrit van
Lourens, Gerrijt
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435.
358.
13.
13.
24.
92.
343, 547.
436, 536.
60.
81.
502.
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317.
126.
55.
34, 284.
175.
379.
183, 241, 370, 455.
251, 396.
374.
111, 163, 596.
293.
117, 118, 444.
589.
279, 464.
609, 619.
449.
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225.
311.
354.
369.
502.
515.
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478, 516.
478.
2, 343, 547.
70, 75.
115, 241, 293.
241.
293.
241, 436.
316.
202.
31.
344.
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Lous, Merichien
Lous, Mette
Lous, Trine
Loussen, Bmr.
Loussen, Heer
Louwe, Hendrick
Louwe, Henrick Dircks
Louwen, Bmr.
Louwerents, Aeltien
Louws, Dirckien
Louwsen, Bmr.
Lubberts, Dirck
Lubberts, Remmelt
Lubbertsen, Geesien
Lubbertsen, Jan
Lubbertsen, Jochem
Lubbertsen, Remmelt
Lubbertsen, Willem
Lubbertssen Herman
Lucas, Fletser
Lucasen, Henrick
Lucasen, Jurrien
Lucassen, Berent
Lucassen, Thijs
Luchtemaecker, Cornelis
Luicksen, Hermen
Luigien, Roeloff
Luijcksen, Henrick
Magnus, Peter
Marck, Jaques
Marez Daniels, Jan de
Martens, Geert
Martens, Henrickien
Mattemeester, Jacobus
Maurits, Geerlich
Maurits, Geerloff
Maurus, Geerlich
Meer, Davidt ter
Meier, Jan
Meijer, Bmr. Gijsbert Hermsen
Meijer, Gerrijt Dirxen
Meijer, Gijsbert
Meijer, Hendrick
Meijer, Jan Henricksen
Meijer, Jan
Meijer, Kiliaen
Meijer, Kiliaenus
Meijers, Vrou
Meinderts, Gerrijt
Meinderts, Vroutien
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37.
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397.
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201.
84.
321.
37.
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181.
242, 324.
116.
542.
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37, 289, 290.
222.
68.
163.
148.
214.
3.
300.
121.
184, 188, 453, 468, 540.
312.
29.
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367.
474.
63, 80.
63.
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100.
575.
339.
354.
160, 511, 602, 633.
303, 338.
160.
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411.
602.
633, 636.
311.
618.
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Mens, François
570.
Mensen, Thoenis
514.
Meppelaers, Geese
101.
Merck, Jaques
141.
Metelen, Jacob van
360.
Metselaer, Henrick
122.
Meusen, Thoenijs
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Middachten wed. Bouwers, Juff. Bartha van486.
Middachten, Joffer Berta van
233.
Milius, Jacobus
55, 428.
Millers, Henrina
615.
Minicus, Jan
465.
Moeder, Stijntien
598.
Moer, Stijntien
598.
Moock, Derck Petersen
489.
Moock, Dirck Petersen
371.
Moock, Dr. Jacob
423.
Moock, Petrus van
319, 423.
Morlett, Organier
198.
Mulder, Mr. Elias de
220, 228.
Mulert tot den Ordel, Joncker Diderick
437.
Muller, Mr. Elias
349.
Munster, Bisschop van
314.
Mussche, Daniel Sijmontsen
637.
Mussche, Marrigien
360.
Nessink, Roeloff
215, 234.
Nicolai, Wilhelmus
308.
Nieuenburg, Dng. Petrus
355.
Nijhoff, Bolterus
176.
Nijhoff, Reint Woltersen
66.
Noertbergen, Berent
205.
Oever, Jan Aersen op t’
37.
Olican, Signeur Pieter
511.
Olikoeck, Hermen Henricksen
6.
Ommeren, Niclaes van
643.
Oosterwolde, Jan Andriesen van
582.
Osenbrugge, Berendt Janssen van
553.
Otsen, Hermen
207, 421.
Otten, Anne
16.
Ottsen, Hermen
96.
Palen, van
55.
Panhuijs, Jan Jansen
53.
Pannebacker, Lijsabet
588.
Paulus, Barber
443.
Peters, Bartholomaus
259.
Peters, Dirck
58.
Peters, Jacobus
157.
Peters, Jurrien
12.
Peters, Louwe
37.
Peters, Mr. Gerrit
595.
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Petersen, Goesen
Petersen, Goossen
Petersen, Hendrick
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Petersen, Jurrien
Petersen, Zacharias
Peterssen, Gerrijt
Peterssen, Goossen
Peterssen, Jan
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Peterssen, Toenis
Peterssen, Willem
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Pijell, Engbert ter
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Plamio, Dus. Petro
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Plancius, Dng. Petrus
Plancius, Weduwe
Plantius, Dng.
Pompemaecker, Henrick
Pool, Jan Berentsen
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Pos, Rutger Aertsen
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Post, Henrick Rutgers
Post, Rutger
Pot, Henrick
Potegom, Joncker van
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Pouweltsen, Thomas
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Raemaecke, Jan Geertsen
Ram Dr., Bmr. Everhardt
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140.
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457.
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407.
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53.
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Reuse, Willem Hemssen
Ridder, Jurrien Lucsen
Ridder, Lambert Jurriaens
Ridder, Lucas Jansen
Rijcksen, Jacob
Rijxen, Gerrijt
Rijxen, Jacob
Rijxen, Lubbert
Rijxen, Roeloff
Roeper, Thomas de
Roepers, Geertien
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Roloffsen, Roloff
Roloffsen, Truijde
Roloffsen, Woltertien
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Ruiter, Thoenis de
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Rutgers, Lambert
Rutgerts, Geertien
Rutgerts, Jan
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Sam, Hermen
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Sanders, Trijne
Sanger, Geert Jansen
Sangers, Veibbelt Jansen
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Sas, Doctor
Sasbout, Abraham
Sass, Gijsbert
Sasse, Henrick
Schaefbanck, Andries
Schaep, Joncker Wolter
Scheene, Aelt Janssen
Schinckel, Gerrijt Meeussen
Schocker, Jacob Hermsen

Pagina 161 van 184

389.
188.
91.
531, 536.
536.
255, 273, 436, 527.
436.
127.
168, 229, 338, 345, 457, 611.
338.
202.
333.
295, 333, 371, 489.
253.
308.
625.
247.
115.
107.
115.
135.
132.
597.
450.
242.
626.
241.
256, 449.
592.
551.
624.
224.
159, 282, 384, 482, 524.
79.
591.
60, 155, 165, 178, 186, 196, 266, 292, 516, 528.
143, 150, 152, 153, 159, 179, 187, 190, 193, 199,
211, 213, 217, 224, 230, 231, 235, 237, 238, 239,
246, 251, 478.
547.
81.
85.
85, 218.
209.
209.
420, 451.
437.
169, 241, 293.
267, 386, 421, 461.
15.

Schoelapper, Jan Jansen
Schoppingen, Henrick Henricksen van
Schout, Jan Dirxen
Schuppingen, Henrick Henricksen van
Schuppingen, Henrick van
Setemans, Jannichien
Sijmontsen, Jan
Sijmontsen, Weduwe
Siour, Imme
Slachter, Claes Geertsen
Slachter, Steven Henrixen
Sleper, Jan Peterssen
Sloot, Bmr. Johan

4.
30, 71.
448.
25.
5, 156.
91.
43, 341.
548.
330.
629.
448.
483.
55, 229, 387, 430, 456, 464, 469, 471, 472, 475,
479, 480, 481, 482, 483, 492, 494, 498, 499, 501,
509, 510, 513, 518, 520, 521.
Sloot, Heer
216.
Slooth, Joncker Jan
481.
Sluijter, - 476.
Sluiter, Engbertus
495.
Smit, Gerrijt Henrixen
453.
Smit, Gosen Petersen
163, 363.
Smit, Hermen Geersen
644.
Smit, Hermen
469.
Smit, Warner
304.
Smits, Hendrickien
578.
Snicksen, Hermen
453.
Snijder, Henrick de
7.
Soeteman, Albert
11.
Soeteman, Claes Albertsen
62.
Spil, Joffer Hendrina ter
387.
Spill, Henrick ter
147.
Splil, Joncker Hendrick ter
387.
Steege, Dirck Jansen ter
116.
Steege, Greetien Dircks ter
116.
Steege, Lubbert Dirck ter
116.
Steenbergen Doctor, Joncker Gerhardt van 477.
Steenbergen, Berendt
589.
Steenbergen, Bmr. Gerhardt Janssen
611.
Steenbergen, Dr. Johan
338, 611.
Steenbergen, Hendrick Janssen van
80.
Steenbergen, Jacob
428.
Steenbergen, Jan Beltsnijder
162.
Steenbergen, Jan
184.
Steenbergen, Joncker Claes
157.
Steenbergen, Mr. Claes
151, 162.
Steenbicker, Gerrijt Willemsen
70, 274, 436, 527, 531, 536.
Steijgenen, Jan van
394.
Stevens, Dirck
236.
Stevents, Jan
242.
Steventsen, Pieter
275.

Pagina 162 van 184

Stippers, Aeltien
Stippert, Gerrit
Stockman, Jan
Stoeve, Jan
Straetemeester, Wijndelt
Straeten, Anna Jans van der
Straeten, Anna van der
Stubbe, Jan Berentsen
Stubbe, Jan Cornelissen
Stuirman, Bmr. Henrick Crachtsen

526.
412.
79.
415, 435.
483.
424.
56, 123, 230, 445, 577, 606.
640.
134, 475.
56, 60, 65, 68, 76, 77, 82, 83, 86, 90, 93, 103,
233, 245, 250, 331, 336, 437, 523, 534.
Stuirman, Henrick Crachtsen, de Camener 110, 112, 135, 136, 141, 142, 143, 175, 177, 192,
195, 197, 212, 216.
Stuive, Gerrit Peterssen
7.
Subbinck, Berent Hermsen
72.
Suijren, Jacob Jansen van
210.
Suiren, Abraham van
645.
Suiren, Jan van
645.
Sweers, Lijsebet
590.
Sweertsen, Albert
630.
Sweertsen, Dirck
54, 173, 204, 463, 621.
Sweertsen, Toenis
99.
Sweertveeger, Hermen Wolffraedt
51.
Taems, Jan Peter
49.
Tamis, Jan Petersen
49.
Tamis, Johan Peters
440.
Tegnegel, Reiner
(zie Gansneb
444.
Teijlingen, Josina van
166.
Tengnaegel, Heer
(zie Gansneb
581.
Tenningen, Jan
277.
Tesseling, Henrick
429, 430.
Teunis, Lange
382.
Thijssen, Hermen
601.
Thijssen, Jan
462.
Thoenijs, Hermtien
553.
Thoenijssen, Abraham
514.
Thoenis, Elsien
637.
Thoenis, Hermtien
630.
Thoenis, Jannichien
637.
Thoenissen, Lisabeth
517.
Thoenissen, Willem
517.
Thomas Berent
625.
Thomas, Cornelisien
415.
Thomas, Hermen
625.
Thomas, Susanna
625.
Thomassen Isaacq
561.
Thonissen, Abraham
517.
Thonissen, Hendrick
592.
Tijssen, Berendt
321.
Timmerman, Claes
579.

Pagina 163 van 184

Timmerman, Warner Berentssen
Tobias, Mr.
Toenis, Jennigien
Toenisen, Berent
Toenisen, Jannigien
Toenissen, Geert
Tollen, Steven Evertsen van der
Tomasen, Jsack
Tomassen, Berent
Tongeren, Beertien Werners van
Tongeren, Berent Werners van
Tongeren, Jan Wijndelsen van
Tooren, Jan ten
Turffmeter, Claes
Twent, Evert Lambertsen
Twent, Jannichien Lambert
Twent, Lambert
Twent, Seeger Lambertsen
Twent, Webbegien
Twent, Zeger Lambertsen
Twenth, Bartolt Janssen
Twenth, Drees Janssen
Twenth, Jan
Twenth, Lambert Janssen
Twenth, Zeger Lambertsen
Twenth, Zeger
Twichien, Jacob Henrixen
Twickelo, Juffer van
Twickeloe, Joncker Rodolph van
Utrecht, Dirck Janssen van
Utrecht, Dr. Johannes van
Vaecht, Joncker Gerhardt
Vaegt, Joncker Gerhardt
Vecht, Henrick Janssen van der
Veen Dr. Jan
Veen Dr., Joan
Veen J:U:Dr., Johan
Veen, Albert
Veen, Annigien
Veen, Bmr. Jan Tijmensen van den
Veen, Bmr. Johan Thijmentsen
Veen, Bmr.
Veen, Dr. Johan
Veen, Engeltien
Veen, Geertien
Veen, Margreta
Veen, Peter
Veene, Bmr. Jan Thijmensen
Veene, Heer
Veene, Joan Gerritssen

Pagina 164 van 184

8.
454.
351.
148.
148.
223.
200.
193.
23.
207.
207.
97.
53.
136.
609, 613.
188.
182, 573.
188.
619.
609, 613.
338.
338.
338.
338.
377.
573.
47.
620.
478.
543.
313.
478.
406.
456.
416.
54, 374.
320.
116.
601.
97.
468.
201.
468.
36, 143, 259.
468.
589.
247, 374, 625.
125, 323.
100.
2, 6, 9, 86, 112, 217.

Veene, Thijmen van de
Vege, Brunis
Velde, Gerrijt Henrixen ten
Velde, Jacob Heneixen van den
Velthoen, Maioer
Velthuijs, Maioer
Velthuis, Jacob Petersen
Vennis, Isack Thomassen
Verver, Jacob
Verwer, Jacob
Vette, Peter
Villerij. Dr. Antonij
Visscher, Ariaen Henricksen
Visscher, Hendrick
Vlugger, Voerman, Aelt Hendricksen
Voerman, Aelt
Vogel, Willem Dirxen
Vogelpoot, Nicolaes
Vollenho, Hector tot
Voorn de jonge, Gerrijt
Vos de jonge, Frerick
Vos de olde, Freick
Vos, Annigien Frericks
Vos, Frerick Willemsen
Vos, Frerick
Vos, Henrick Jansen
Vos, Peter Janssen
Vos, Roeloff Frericksen
Vos, Roeloff
Vos, Willem Janssen
Vreese (Vriese), Gerrijt Gerrijtsen
Vreese, Bmr.
Vreese, Dirck Henricks
Vreese, Heer
Vreese, Henrick Dircksen
Vriese, Bmr. Heimen
Vriese, Heijmen Willemsen
Vriese, Heimen
Vrijdach, Dirick
Vrijdach, Jan Guertsen
Vrijdach, Mr. Elias
Vrijsenburch, Jan
Wachter, Gerrijt
Wachter, Gerrit Jansen
Walraeven, Lodewijck
Warners, Jennichien
Warnersen, Hermen
Weerden, Evert Willemsen van de
Weerdt, Gerrit Willemsen van der

Pagina 165 van 184

574.
563.
88.
368.
15.
15.
243.
352.
588.
209.
370.
452, 615.
617.
580, 617.
586.
18.
74, 184.
242.
5, 30, 71, 156.
313.
437.
536.
527, 536.
436.
255, 273, 536.
436, 496, 531.
296.
562.
531.
527.
102.
381.
221.
229.
581.
15, 236.
589.
491, 522.
604.
262.
315.
265, 442, 584.
213.
38, 513, 554, 620, 630.
179.
31.
537.
194.
37, 66.
327.

Weert, Evert Willemssen van de
Weeteringe, Henrick Claessen van de
Wegewaert, Kiliaen
Wegewaert, Woltertien
Weindebel, Johannes Davidt
Welmers, Annigien
Wendbeil, Dr. Johannes David
Wende, Dirrick Janssen van de
Wende, Jan Dirxen van de
Wentbeijel, Johannes David
Werners, Jannigien
Wernersen, Hermen
Wernerts, Hermen
Wesselsen, Dirck
Wesselt, Hermen
Weteringe, Hendrick Claessen van de
Wieringen, Henrick van
Wieringen, Peter Henricksen van
Wijbrants, Hermen
Wijchersen, Jan
Wijcherts, Albert
Wijcherts, Jan
Wijchman, Elsien
Wijchman, Toenis
Wijldraeijer, Werner Arentsen
Wijnbrantsen, Harmen
Wijndels, Agnita
Wijndelsen, Berent
Wijsman, Hermen
Wijsmans, Hendrickien
Willekes, Geschutgieter
Willekes, Weduwe
Willems de jonge, Jan
Willems, Aeltien
Willems, Geertien
Willems, Gijsbert
Willems, Jan
Willems, Rutger
Willems, Sijmon
Willems, Sophia
Willemsen Gerrit
Willemsen, Berent
Willemsen, Evert
Willemsen, Floris
Willemsen, Frerick
Willemsen, Gerrijt
Willemsen, Henrick
Willemsen, Jan
Willemsen, Lambert
Willemsen, Willem

Pagina 166 van 184

573.
490.
602.
602.
292.
483.
171.
609, 613, 641.
468.
433.
473.
201.
485.
608.
528.
609, 613.
60.
60.
299.
386.
530.
247.
322.
148.
641.
359.
207.
97.
568.
568.
602.
602.
252.
402.
525.
594.
261.
95.
631.
601.
188.
26.
188.
403, 404.
273.
274.
42.
504.
242.
623.

Willemsen, Wolter
Wilsem, Hendrick van
Wilssem, Henrick van
Windels, Dirck
Windels, Heijltien
Witte, Bmr.
Witvelt, Cornelis
Wolff, Henrick de
Wolff, Jan Henricksen de
Wolff, Joncker Gerrit de
Wolffraedt, Hermen
Wolffs van Potegom, Joncker Gerrijt de
Wolffs, Hendrick de
Wolffsen, Hendrick
Wolffsen, Meintien
Wolffsen, Weduwe
Wolfraet, Hermen
Wolters, Gijsebert
Wolters, Hillichien
Wolters, Jacob
Wolters, Jan
Woltersen, Court
Woltersen, Janneken
Woltersen, Thoenis
Wolthuijs, Henrick
Worst, Bmr.
Worst, Camener
Worst, Heer
Worst, Roloffien
Worst, Willem Jacobsen
Wouters, Gijsebert
Wouters, Jacob
Wulleneijster, Elsken de
Zegers, Johannes
Zegers, Thomas

53.
152, 190, 413.
271.
181.
181.
313.
351.
117, 118.
172.
22.
51, 431.
90.
444.
427.
209.
350.
185.
595.
53, 330.
595.
364.
73.
142.
637.
210, 342.
5.
24.
38, 39, 51, 52, 525, 534.
111.
25, 331, 523.
595.
595.
195.
443.
443.

Index op topografische namen en zaken.

Achter de Nijemuijre
Aemsfoort
Altena, den
Amsterdam
Antwerpen
Baeckstouwe
Bagijne camp, de
Beijer, den
Bennebroeck

Pagina 167 van 184

127, 214.
170.
301.
7, 362, 434, 441, 448, 536, 572.
443, 570.
377.
49.
312.
140.

Berckman
Blanckenham
Blauwehandts steege
Bleecke, de
Blocksijl
Bolwerck, het
Borgel
Bosch, de
Boven bolwerck, t’
Boven Espel
Boven kerckhof
Boven poorte
Breedesteege
Bremen
Broeck toorne
Broeder Espel
Broeder, t’
Broederbroeck
Broederstrate
Broederwech
Broek wech
Broerpoorte
Brugge, de
Brunnepe
Buijtendijxe Lande
Buiten Espel
Buiten quartier t’
Burchwal
Burgel, den
Calcar Bosch
Calcker bussien, t’
Calverheckenwech
Camperveen
Cellebroeders bolwerck
Cellebroeders Espel
Cellebroeders poorte
Cellebroeders tooren
Claterpoortien, het
Coornmarckspoorte
Coornmarckt
Cuinder, de
Delden
Delft
Delle, de
Den Geleersden Haen
Denemarcken
Deventer
Doornspijck
Drenthe
Dronterlandt

Pagina 168 van 184

118.
509.
27.
468.
381.
2, 182, 300.
163, 169.
202.
104.
294, 348, 376.
559.
377, 540.
247.
443.
104.
294.
94.
161.
121, 205.
63, 466.
323.
106, 108, 215, 221, 300.
357, 439, 507.
6, 26, 57, 61, 142, 202, 212, 241, 425, 595.
528.
162, 294, 376.
103, 150, 328, 365, 418.
160, 427.
325, 512, 559, 634.
425.
102.
108, 312, 343.
69, 160, 316, 406, 408, 569, 623, 633.
66, 507.
48, 115, 294, 345, 496, 549.
105, 215, 507, 529, 562, 574.
574.
106.
128, 580, 617.
129, 462.
188.
484.
377.
627.
373.
491.
394, 643.
116, 480.
595.
468.

Duijtslandt
Duiren
Echterveen
Eijlandt, het
Elburch
Elshagen, de
Enckhuisen
Enss, Eijlant
Erve den Bosch
Erve op de Heupe
Erve Tenningen
Erve, Hermen Cocks
Ess, den
Flissers Boije
Geerstrate van der A
Geestelijcke dijck
Gelderlant, Provincie
Genemuijden
Gennep
Graevenhage ‘s
Graffhorst
Groenestraet
Groeningen
Haerlem
Haersten wade
Haetlandt, t’
Hagenpoorte
Hamburg
Harderwijck
Hasselt
Heerde, Ampte
Heerenlandt, Campken
Heijlensteege
Hoff, het
Hoffstrate
Hogen Es, ten
Hollander, de
Hollandt
Holtpoort
Holtsagers poorte
IJhorst
Issel, den
Isseldijck, den
Isselkant
Isselmuijden
Itter Vecht
Jacobsstraete, St.
Kleijne groene mathe, de
Koeburger schants
Landt van Cleeff

Pagina 169 van 184

393.
451.
93.
6, 225, 626.
416, 629.
468.
602, 633.
109.
172, 295.
289, 290.
277.
377.
381.
220, 228.
95, 169, 351.
251.
84.
173.
1.
314, 586.
596, 608, 626.
147, 351, 459.
586.
140, 145, 234, 344, 349, 362.
333.
272, 591.
512.
366, 443.
387, 637.
416.
222, 308, 436, 506.
222.
149.
278.
82, 449, 457, 463, 625.
242.
192.
443, 485.
451.
439.
450.
2, 132, 341, 374, 468, 500.
410.
604.
293, 532, 633.
478.
457.
118.
410, 426.
380.

Langen Es, den
Leijden
Lobith
Louwen poorte
Mastebroeck
Mastebroecker dijck
Meppel
Meppelerie, de
Mercksteege
Mercluijden, Buijrschap
Middelblock, het
Moddercuil, de
Moeijer Wier
Mosterthoffstede
Munster
Munster, t’ Landt van
Munster, t’ Sticht van
Muntensteech
Naelde, de
Naerden
Naeteers, het
Nicolaes Bosch, het St.
Nieuwe muure
Nieuwen tooren
Nieuwstrate
Nijewerck, t’
Noorhorn
Noorthoorn
Oenen
Oldebroeck
Oldenzeel
Oliehoeck, de
Oorgat, het
Oosterholt
Oosterholtsche steege
Oosterhout
Oosterwolde
Oudestrate
Overmate, Erve
Palen, landerijen de
Plantagie, den
Poll, op den
Renckum
Rijssel
Rijx stege
Saeben hoff
Sallick
Santberch, de
Schantse, de
Sevenaer

Pagina 170 van 184

242.
473.
235.
439.
46, 118, 364, 432.
251.
503.
26, 241.
59.
222.
414.
622.
301.
432.
314.
226.
592.
348.
487.
531, 536.
269.
119.
580.
373.
160, 163, 204, 236, 511, 512.
106.
635.
254.
253.
591.
276.
147.
617.
45, 183.
468.
516.
377, 582, 609.
2, 97, 205, 437, 459, 466, 589, 601.
189.
55.
301.
406.
607.
493.
414.
323.
310, 601.
237, 377.
341, 349.
77.

Seveningen
Slagen, de
Slott van Egmont, het
Smalle sijen, den
St. Nicolaes dijck
Stadthuijs, het
Stadts Meenten
Stadts vrijheijt
Stadtsmuijre, de
Stadtspoorten
Steendijck
Swaenenbrugge
Swartendijck
Sweel
Swolle
Swolle, kerspel van
Tooren, de
Toorentien, t’
Turckien
Twee Moriaens Hoofden, de
Twenthe
Uuterwijck
Veene poorte
Veene straete
Veluwen
Vergulden Schalen, de
Villigen tooren
Vischpoorte
Vloetdijck
Voorster slach
Vordebroeck, het
Vrieslandt, Provinsie
Waechthuijs, t’
Weerdie, de
Welle, de
Werven
Wesep
Westfrieslandt
Whije
Willigen tooren
Wilsem
Wiltvanck
Witte Arent, huijs de
Zelandt
Zutphen

Pagina 171 van 184

137, 225, 242, 352, 438, 561.
111.
205.
377.
295.
431.
409.
339.
2, 106, 127, 220, 262, 263, 275, 349, 500.
372.
339.
488, 559.
406, 426.
261.
145, 213, 350, 354, 416, 438, 444, 447, 643.
118.
220, 615.
278.
297.
114.
484.
180.
301, 404, 529.
398.
84, 436.
205.
574.
220, 228.
11, 69, 146, 429, 560.
194.
46.
85, 188, 443.
228.
425.
439.
99.
336, 436.
636.
177, 189.
574.
340.
490.
511.
443.
428.

Index op instellingen.

Accijskelder
Anleggers ampt
Arme Caemer
Belt, den
Bieraccijs
Boeckholderschap
Bovenkercke
Brede steege
Brigitten Kerckhoff
Broeder poorte
Broederkercke
Broederorgel
Brouwerij
Brugge of valgeld
Buijtenkercke
Buitenorgel
Busse, de
Claessis van Haerlem
Collegio, het
Dijckgreven en Heijmraet
Drapenie neringe
France gemeente
Fransche kerck
Gasthuijs te Deventer
Gasthuijs, St. Geertruiden
Gasthuijs, t’ Geesten
Gasthuijs, t’
Gemeinte Jesu Christi
Gerichte van Sallick
Geschutgiterie
Geslacht, t’
Gevanckenis, Marten paels
Gilde, Chirurgijns
Gilde, Corvemaeckers
Gilde, Cuipers
Gilde, Drapeniers
Gilde, Duffelmaeckers
Gilde, Kistenmaeckers
Gilde, Laeckenmaeckers
Gilde, Linnewevers
Gilde, Metselaers
Gilde, Schoemaeckers
Gilde, Severijns
Gilde, Slepers
Gilde, Smits
Gilde, Tappers

Pagina 172 van 184

472.
638.
378, 417, 451.
14, 257.
373.
621.
41, 130, 216.
48.
11.
285.
42.
198.
2, 64, 294, 376.
357
151, 157, 234, 240, 442, 459.
198.
417.
140.
303.
591.
362.
141.
246, 353, 367, 555.
394.
82, 252, 542, 551, 587, 605, 628, 632.
554.
294, 298, 299, 399, 400, 401, 402, 420, 483, 552, 553,
556, 630.
40.
601.
633, 636.
621.
415.
218.
274, 439.
439.
270, 416.
417.
131.
417.
368.
170.
508.
145, 362, 368.
612.
244, 546, 572.
21, 64.

Gilde, Timmerluijden
Gilde, Turffdragers
Groene Cruijce, t’
Haerlemer bijer (bier)
Havenmeesterschap
Holtcoopmanschap
Hoornegelt
Joodche Natie
Kerck tot Gennep
Kerck van Dorendal
Kerck van Noorthoorn
Kercke in den Blanckenham
Kercke tot Doornspijck
Kercke van Camperveen
Kercke van Delden
Kercke van het Echterveen
Kercke van IJhorst
Kercke van Mastebroeck
Kercke van Renckum
Kercke van Sevenaer
Kercke, Wilsemer
Landschaps gemael
Latijnsche Schole, Stadts
Lijnbane
Mes(t)voerderschap
Meule, Eeck
Molen, vulle
Muelen
Muelen, Molt
Oegel tot Oldenzeel
Ordinaris banck
Overmate
Plantagie
Pompemaeckerije
Postmeisterschap
Provincien van Stadt en Lande
Raedthuijs, het
Regimentscamer
Ridderschap en Steden
Scheepstimmerwerf
Schole Accademia
Schole op t’ Eijlandt
School
Secretarije, de
Seembereijdereije
Sieckenhuijs, het
Slepersplaets
Soutneeringe
Stadthuijs, het
Stadts Armen

Pagina 173 van 184

131.
144.
81.
344, 349.
489.
559, 560.
406.
379.
1.
380.
254.
509.
116.
408.
484.
93.
450.
432.
607.
77.
340.
529.
171, 199.
104.
383.
409.
24.
301.
529.
276.
156.
19.
221.
266.
586.
586.
33, 114, 645.
88, 89, 368.
189.
580.
232.
225.
154, 559.
33.
500.
427, 491.
612.
278.
13.
67.

Stadts bierkelder
Stadts stal
Timmerwerf
Tolampt, Stadts
Turffdraegerschap
Turffdraegershuijsien
Turffdraegersplaets
Turffmeeterschap
Veer op Meppel
Veer van Soevelingen
Vergaederinge, toe Boecops
Veruwerije
Vismerckt
Visscherie
Vleishuijs, t’
Wage, de
Weesehuijs, het
Whije
Wijngaert

344.
465.
617.
200.
576.
228.
616.
296, 576.
503.
317, 352, 438, 561, 604.
632.
248.
349.
109, 132.
266.
403, 404, 588.
197, 396, 517, 623.
19.
221.

In dit deel voorkomende beroepen en functiën.

Advocaet
Anlegger
Ansprecker
Apotheker
Arbeijder, Stadts
Armen bedienaer
Backer
Bedienaer
Beltvader
Bierproever
Binnen vaeder
Blaeser
Bode
Boeckholder
Boedelholster
Bommesijnwercker
Brievenbesteller
Broeckherder
Broodweger
Brouwer
Bruggeman
Burgemeester
Caegschipper
Caertesetter

Pagina 174 van 184

176, 477, 536.
638.
28, 270.
428, 495.
286.
67, 168, 274.
3, 50, 138, 148, 169, 188, 202, 229, 255, 284, 295, 320, 325,
345, 348, 386, 436, 496, 527, 531, 533, 536, 540, 562.
40.
257.
187.
197.
544.
33.
274, 403, 621.
146.
41.
7, 438.
94, 160.
187.
64, 148, 188, 198, 202, 295, 363.
357.
4. e.v.
503.
411.

Calckmeter
Camenaer
Capitain
Carreman
Chirurgijn
Clockeluijder
Conrector, Stadts
Coopluijden
Coopman
Coorenmulder
Corvemaecker
Coster
Coster, Boven
Crediteur
Cuiper
Curator
Dacholder
Dijckgraeve
Doctor
Dominé
Dootgraever
Drapenier
Droechscherder
Duffelmaecker
Duffelmeester
Dunnebiervoerder
Gerichtsdienaer
Geschutgieter
Gildebroeder
Gildeknecht
Gildemeester
Glaesemaecker
Glaeseschrijver
Goutsmitt
Havenmeester
Heimraden
Herbergier
Herder
Hoedemaecker
Hoeftluijden
Hoickemaecker
Holtcooper
Holtcoopman
Holtdrager
Hooftman
Huijsman
IJcker
Joffer
Joncker
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4, 535.
24, 150, 177, 178.
299.
465.
218, 506.
534.
171, 433.
512.
78, 416.
301.
274, 439.
623.
29.
5. e.v.
439, 545.
3. e.v.
273, 330.
406, 410.
85, 279.
69, 113, 140, 175, 177, 355, 472, 474, 497, 520, 557, 589, 601.
130.
270, 416.
208, 219, 567.
120, 417.
120.
35, 294, 376.
21, 449.
511, 602, 636.
21, 131, 145, 416, 439, 508.
270.
21, 64, 120, 131, 145, 218, 244, 362, 416, 417, 508, 572.
92, 216, 394, 395, 450.
340.
203.
371, 489.
406.
114, 373.
148.
234.
18, 48, 53, 115, 148, 218, 496, 549, 597, 624.
29.
227.
559, 560.
33.
26.
316.
244.
233, 245, 314, 387, 486.
22, 90, 147, 157, 166, 233, 314, 354, 387, 406, 437, 447, 460,
477, 478, 481, 516, 633.

Karreman
24.
Kerckmeester
130, 216, 252, 254, 395, 480, 542, 605.
Keurmeester
87, 145, 362.
Kistenmaecker
201.
Laeckemaecker
219, 417, 473, 550, 605.
Laeckenbereider
209.
Laeckenmeester
120, 247.
Leerbereijder
488.
Leertouwer
507.
Lheenheer
350.
Lieutenandt
226.
Lieutenant ter Zee
388.
Lijndraijer
108.
Linnewever
429, 430.
Lompecremer
83.
Luitesnant
59.
Maeckelaer van het cooren 78.
Maeckelaer
379.
Magistraet
129, 140, 160, 169, 216, 254, 275, 301, 373, 416, 438, 562, 645.
Maistrenesse Françoise
268, 639.
Majeur der fortresse Blocksijl381.
Majoer
15.
Medicine Doctor
365.
Meester timmerman
73.
Meester van de Sweepe
10, 353.
Meeter, gesworen
335.
Meijer
119, 180, 183, 189, 202, 225, 253, 295, 455, 628.
Meijster
14.
Metselaer
82, 122, 181, 361.
Modderman
467.
Muntersgesel
31.
Muntmeester
570.
Notaris
536, 570, 602.
Olderluijden
21, 64, 131, 145, 417.
Ontfanger
428.
Operateur
81, 85, 218.
Opsiender
286.
Ordinarius Medisch Doctor 218.
Organier
198, 397.
Organist
570.
Orgelblaser
41, 42.
Ouderman
362.
Overluijden
508, 572.
Pachter
132, 269.
Pestmeester
133.
Piloot
435.
Pompemaecker
266.
Pompmeester
341.
Postmeister
586.
Praeceptor
264, 279.
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Praedicant
Provisoor
Rector
Reijder
Rentmeester
Roedendrager
Roeper
Ruijter
Saetmeter
Saetstorter
Schaffers
Scheepstimmerman
Scheijtsmannen
Scherprichter
Schipper
Schoelapper
Schoemaecker
Scholtis
Schoolmeester
Schout
Schrijver
Secretaris
Seembereijder
Segelaer
Sieckenbesoecker
Sieckentrooster
Slachter
Sleper
Slijter
Slootemaecker
Smit
Snijder
Soldaet
Soutvercooper
Stadts mackelaer
Stadtsbode
Stadtskock
Stadtsroeper
Steenbicker
Steencooper
Steenhouwer, Mr.
Straetemaecker
Straetmeester
Sweertveeger
Tambour
Tapper
Terrameester
Testamenteur
Timmerman
Tollenaer
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69.
216.
140, 292, 355.
145.
122, 167, 292, 313, 395, 421.
39, 52, 318.
247.
107.
187, 522.
107.
270, 417.
471, 580, 604, 617.
549.
454.
357.
4.
453.
177, 189, 222, 532.
142, 151, 157, 162, 199, 212, 240, 442, 499, 510, 595.
448.
403.
54, 336, 457, 496, 548, 565, 595.
500.
120, 416.
27.
16, 27.
87, 448, 629.
106, 285, 612.
87.
421.
163, 363, 453, 644.
7, 85.
491.
519.
78.
52.
87.
23.
274.
220.
170, 220, 228, 349.
361, 456.
361.
51, 185, 431.
328, 418.
21, 64.
120.
43.
8, 19, 73, 89, 219, 362.
200.

Touwbaen
Touwslager
Trommeslager
Turffdrager
Turffmeeter
Turffschipper
Twijchcoper
Uursteller
Vastbander
Veerluijden
Veerman
Venduemeester
Visscher
Voerman
Voorleeser
Vroeden
Vroemoeder
Vroetvrou
Wagemeester
Weesmeester
Weijdemeester
Wever
Wieldraeijer

285.
104.
103, 150, 365.
82, 144, 145, 576, 616.
296, 400, 576.
144, 145.
274.
44.
543.
561.
438.
18, 25, 30, 34, 53, 115, 162, 209, 325, 449.
109, 132.
18, 438.
141, 246, 367, 555, 555.
406.
31, 32.
525, 598, 599.
105, 403, 404.
448.
561.
348.
641.

Verklarende woorden en termenlijst.

Actu in Senatu
Ad idem
Ad opus ius habentis
Adieren
Admitteeren
Aeccestive
Affigeren
Affvreedigen
Aggreatie
Alieneren

-

Alinge
Allegatie
Allodiael
Amende
Apparent
Approberen
Assigneren
Assumptie
Augmenteren

-
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Behandeld in de raad.
Of hetzelfde.
Ten behoeve van de rechthebbende.
Aanvaarden (een erfenis).
Toelating.
Tot voordeel nemende, aanvaarden, aannemen.
Genegenheid.
Omheinen, afrastering of schutting plaatsen.
Goedkeuring, toestemming.
Vervreemding, verkoop, verpanding, afstand van grondgebied, van rechten enz.
Geheel en al, volkomen
Aanhaling, aanvoering, aangevoerde bewering.
Erfvrij; niet leenroerig; vrij van leencijns.
Boete, straffe.
Waarschijnlijkheid.
Vergunning.
Schriftelijke aanwijzing ter betaling.
Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden.
Vergroten, vermeerderen.

Becrodigen
Beneficio inventarij
Beneficium cessionis
benorum
Bestemoeder
Bestevaeder
Bijervloten (biervloten)
Blancken
Boeije
Bommesijn
Caertesetter

-

Bemoeien.
Onder voorrecht van boedelbeschrijving.

-

Camenaer
Casu quo
Causeren
Cedelen (cedulen
Celebreren
Classis
Cluit
Commoditeit
Compenteren
Comportement
Comprehenderen
Conformite
Conquesten
Consenteren
Consideratie
Constituore
Contentement
Coustumierlijck
Cum annexis
Cum plena potestate
Cum soeijs (suis)
Cum fratre
Cureren
Dacholder
Decreteren
Deduceren
Defalceren
Defereren
Deliberatie
Denuntiatie
Dependentien
Desolaat
Devoiren
Dicta qualitate
Difficulteren
Disponeren

-

Voorrecht van boedelafstand.
Grootmoeder.
Grootvader.
Biervaten, tonnen.
Muntsoort.
Gemarkeerde marktplaets.
Stof voor voering en kleding.
Maker van kaarden, een met kaardebollen, de met vol
kleine weerhaken zittende, vruchtomkleeddelen van een
distel bezet plankje, dat gebruikt wordt om ruwe wol te
kammen en om weefsels op te ruwen.
Beheerder van de geldmiddelen van een stad.
In welk geval.
Veroorzaken, beschuldigen.
Schuldbrieven.
Opdragen.
Onderafdeling van een provinciaal kerkbestuur.
Staat van erfenis
Gemak, gelegenheid, gerief.
Rechtmatig toekomen, schuldig zijn.
Gedragen.
Ineentrekken, begrijpen, bevatten.
Gelijkvormigheid, overeenkomstigheid.
Aanwinsten, overwinsten.
Toestemming, vergunning.
Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid.
Toezegging.
Tot tevredenheid.
(Gewoonterecht.
Met hetgeen er bij hoort.
Met grote macht, inzet.
Met de zijnen.
Zijn broer
Genezen, beter maken.
Vertegenwoordiger.
Besluiten, bevestigen.
Verklaren.
Minderen, korten.
Aanbrengen, overgeven, opdragen.
Beraadslaging, overleg.
Aangeven.
Afhankelijkheden.
Insolvente boedel, failliete nalatenschap.
Pligt, uiterste best, vlijt, naarstigheid.
In hun hoedanigheid van:
Niet accoord gaan.
Beschikken over.
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-

Disputen
Dissolveren
Distraheren
Doleren
Drapenie
Duffel
Ecclesiastique
Eecktobbigiens
Eheman
Esqualeren
Ex capite et loco patris
Ex officio
Excessive
Exempt
Expireeren
Extenderen
Extraordinaris
Falcidie

-

Faulte
Faverabelijck
Favore
Fideicommissair

-

Fiduciaire
Fourneren
Gauderen
Geadjudiceert
Geadjungeert
Gealimenteert
Geallegueerde
Gebeneficieert
Gedeboucheert
Gededinckt
Gededuceert
Gedefereert
Gedestitueert
Gedispaneert
Geeden
Geerhoeck
Geesligeert
Geexcludeert
Gementioneert
Gepersisteert
Gepraefigeert
Gepraetendeert
Gepraveniert
Gepriveert

-
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Redetwisten.
Losmaken, uiteen doen vallen, ontbinden, scheiden.
In het klein verkopen.
Beklagende.
Ruim gelooïde stof.
Dikke wollen stof met lang haardek.
Geestelijke.
Eiken tobben.
Echtgenoot
Gelijk maken.
Uit hoofde en in plaats van de vader.
Ambtshalve.
Bovenmatig, buitensporig.
Het onttrokken-zijn; uitzondering.
Aflopen, beëindigen.
Uittrekken, uitbreiden.
Buitengemeen, buitengewoon.
Het vierendeel van de erfenisse, dat de erfgenaam vermag aftrekken die met teveel legaten bezwaard is.
Gebrek aan beter.
Gunstig.
Ten gunste van.
Testamentaire beschikking waarbij men een vertrouwd
persoon, die voor de wet als erfgenaam optreedt,
opdraagt een zeker legaat uit te keren aan iemand, die
wettelijk niet als erfgenaam kan worden aangewezen.
Op vertrouwen berustend.
Voorzien, verschaffen.
Verblijden.
Gerechtelijk toewijzen.
Als adjunct of helper toevoegen.
Levensonderhoud verstrekken aan.
Aangevoerde.
Begunstigd.
Losbandig leven.
Overeengekomen.
Verklaard.
Aanbrengen, aangeven, terwille zijn.
Opzetten, verstellen, versteken.
Beschikken over.
Maten land.
Huis of land schuin lopend.
Aangesteld, aangewezen.
Uitsluiten, afgezonderd.
Vermelden.
Volharden.
Tevoren vastgesteld.
Staande houden.
Voorkomen.
Beroven van, ontroven, ontnemen.

Geprocreert
Gerecommandeert
Gerenvoeijeert
Gerequireert
Gesecanideert (seconderen)
Gesequestreert

-

Gesoulageert
Gestipuleert

-

Gesurrogeert
Geweer, het
Gewiert
Greese landts

-

Hareditare
Hoickemaecker

-

Huircedel
Impotent
In tempore
In termino
Inclineren
Indispositie
Insolvent
Intercessie
Interdicieren
Interlocutoir
Interversie
Iterative
J:U:Dr.

-

J:U:Lt.
Jacobi
Johanni
Judicialiter als extra judicialiter agendo als
defendendo, contra quos
cunque tam ad negotia,
qua ac lites

-

Jus cessum
Legitima tutrix
Liquide ad illiquidum non
datur compensatio

-

Machineren

-

Pagina 181 van 184

-

-

Verwekken.
Aanbevelen, aanprijzen.
In handen stellen.
Eisen, verlangen, vorderen.
Bijstaan, te hulp komen.
In bewaring gesteld, een betwist goed gerechtelijk in beslag genomen en aan een derde in beheer
overgegeven.
Verlichten, troosten.
Als voorwaarde, voorbehoud, beperking of
uitbreiding in een contract vastleggen, bepalen,
bedingen.
In de plaats gesteld.
Wapen arcenaal.
Gewaardeert, waardevol.
Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er
op een bepaald stuk land geweid kunnen worden.
Erfelijkheid.
Maker van lange kapmantels zonder mouwen, zowel
door mannen als vrouwen gedragen.
Schuldbrief.
Onmachtigheid, onvermogen.
Op het juiste moment.
In termijn.
Neigen, overhellen.
Ontstemdheid.
Onvermogend.
Tussenkomst, bemiddeling, voorspraak.
Bemiddelen.
Tussenoordeel.
Omkering van bewijslast, het verduisteren van gelden.
Herhaalde.
Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten,
het burgelijke en het kerkelijke.
Juris utriusque licentiatus.
25 Juli. Verpagting van bouwland.
24 Juni.

Zowel in gerechte als buiten gerechte aanklagen als
verdedigen, tegen allen met wie zij, ofwel handel
drijven dan wel proces voeren.
Het recht van overdracht.
Als wettelijke voogdes.
Beschikbare en onbeschikbare gelden, zonder dat er
compensatie wordt gegeven.
Boze of sluwe plannen op touw zetten.

Maintineren
Magenscheiding
Mandelich
Martini
Matrimonio
Meenten, Stadts
Meisteren
Melisoen, t’ (menisoen)
Merite
Michaelis
Mijner (Meijer
Missiven
Moderatie
Momber
Monterende
Morgen landts

-

Moveren
Mudde
Mudden gesaeij
Nomine uxoris
Occasie
Olim praeceptor 3de classis
Omni meloiri modo
Ongepraejudicieert
Paeije
Paupertatem, pro
Peremtoire
Pericul
Persisteren
Petri
Phrenesie
Picquedilien
Piloot
Poene
Praecautelen
Praedecesseur
Praefigeren
Praejudicie

-

Praetenderen
Praetensien
Principael
Pro quota
Pro rato
Pro ut jacet
Proeve
Prolongatie
Provideren
Qq supra dicta

-
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Handhaven, in stand houden.
Boedelscheiding.
Gemeenschappelijk.
Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov.
Gehuwd zijn.
Stadtsweiden.
Ziek.
Buikloop, roode loop.
Verdienen, waard zijn.
St. Michiel, 20 September.
Pachter.
Brieven, officieel schrijven.
Gematigdheid, matiging, tempering.
Voogd.
Bedragende.
Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2.
Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha.
Roerende, bewegende.
Inh. Maat van 1 hl. = 100 ltr.
Oppervlakte maat, ter grootte van een mud zaaigoed.
In naam van zijn vrouw.
Gelegenheid, geschikte tijd, koopje.
Voorheen onderwijzer 3de klasse.
Met alle verbeteringen.
Zonder geschil.
Betaling, termijn.
Voor haar armoede, behoeftigheid.
Uiterste niet-verlengbare termijn.
Gevaarlijk, hachelijk.
Handhaven bij de genomen conclusie.
Verpagting van erven, St. Petrus, 22 Febr.
Krankzinnigheid.
Kleinigheden.
Loods.
Op straffe van.
Voorzorgsmaatregelen.
Ambtsvoorganger.
Voorbestemmen, voorbepalen.
Op een oordeel vooruitlopen dat later kan
schaden.
Beweren, voorwenden.
Vorderingen.
Lastgever, volmachtgever.
Voor zoveel mogelijk.
Ieder naar zijn aandeel.
Wanneer het gebeurt.
Kost en inwoning in een gasthuis.
De duur van iets verlengen.
Voorzien.
Zals boven geschreven.

Qqa.
Qualitate qua
Quoad proprietatem
Quod attestor
Ratihabitie
Ratione tutelae
Recognitie
Recommanderen
Reflecteren
Regarde
Reijder

-

Remitteren
Remonstreren

-

Removeren
Remuneratie
Resolveren
Respiceert
Revocatie
Roe
Roede
Roedendrager
Roosenobel

-

Roubol (roebol
Saelweere
Secret
Sententie
Sequitur
Servituit

-

Simpliciter
Souladeren
Soulagement
Spolieren
Stakettien
Stilo loco
Stilo novo
Sub beneficio inventarij
Subsistentie
Succederen
Supercederen
Suppediteert
Sustineren
Sweertveeger
Tempore, in
Tenuer
Thins
Ut laecionis ultra dimidium,

-
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In de hoedanigheid waarin, ambtshalve.
In de hoedanigheid waarin, ambtshalve.
Voor al haar bezittingen.
Hetgeen ik getuig.
Bekrachtiging.
In hoedanigheid van voogden.
Akte van herkenning.
Aanbevelen, aanprijzen.
Verbuigen, ombuigen.
Ten verzoeke.
Geheel gereed maken of voltooien, de laatste hand aan
iets leggen, b.v. in de lakenbereiding.
Vermindering, ontheffing.
Een betoog houden of indienen tegen iets, zijn
beklag doen.
Verwijderen, afzetten.
Vergelden, belonen.
Oplossen; ontbinden, besluiten, vaststellen.
Met het oog daarop. Met het beoogde doel.
Herroeping; intrekking v.e. volmacht, v.e. bevel enz.
Reede of plaats.
16 voet. (Voet is 11 duim).
Stadsambtenaar.
Van oorsprong engelse gouden munt met gestyleerde
roos.
Plantkundig, heermoes en lidrus.
Deftig huis.
Geheim, verborgen, privaat.
Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van arrest.
Daaruit volgt.
Erfdienstbaarheid, zakelijke last die op de bezitter van enig goed rust.
Eenvoudiger.
Verlichten, troosten.
Verlichting, troost.
Plunderen, roven, onthouden.
Hekwerk.
Naar plaatselijke stijl.
Nieuwe stijl.
Onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Onderhoud, levensonderhoud.
Opvolgen, bijzonder in een ambt.
Aflaten, nalaten.
Aflaten, nalaten.
Beweren, aanvoeren.
Wapensmid.
In der tijd.
Trekking, inhoud.
Pacht, verplichting, schuld.

non celebrecti contractus

-

Vacerende
Valideren
Venduiver
Veniam aetatis
Veralieneren
Verpondinge
Viaticum
Vim

-

Wheere

-

.
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Tenzij bijvoorbeeld de beschadiging meer dan de helft
bedraagt, dan moet men niet zo handelen als het
gebruikelijke verdrag, contract voorschrijft.
Een ambt, post of betrekking openvallen.
Als betaling toegekend worden.
Vendue.
Verontschuldiging, meerderjarigheidsverklaring.
Vervreemden.
Belasting, eertijds geheven op onroerend goed.
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.
Perceel.

