
Resoluties van de Alkmaarse vroedschap, 1608 – 1619

Archief van de stad Alkmaar, 1254 (1325) - 1815 (1816), inventarisnummer 42
Register van resoluties van de vroedschap, 5 augustus 1608 – 12 maart 1619

Transcriptiewerkgroep Regionaal Archief Alkmaar 2020

1



Inleiding

De Alkmaarse vroedschapsresoluties uit het begin van de 17de eeuw zijn fascinerende 
lectuur. Al lezende krijgen we een steeds beter beeld van de taken en werkzaamheden van het
Alkmaarse stadsbestuur in die tijd. De resoluties maken duidelijk dat er een grote 
wisselwerking was tussen bestuurders en de burgerij of vertegenwoordigers ervan. Het 
wemelt in de resoluties van beschikkingen op verzoekschriften van individuele burgers en 
vertegenwoordigers van straten, buurten en gilden. De behandeling van een verzoekschrift 
gebeurde zorgvuldig. Regelmatig werd een ad-hoc commissie ingesteld van enkele 
vroedschappen om nader onderzoek te doen: er moest bijvoorbeeld iets nagezocht worden in 
oude keuren, of er moest gekeken worden hoe een bepaalde zaak in andere steden werd 
aangepakt, enzovoorts. 

De resoluties geven een aardige inkijk in de Alkmaarse samenleving en de pogingen van het 
stadsbestuur tot het reglementeren ervan. Allerlei maatschappelijke kwesties komen in de 
resoluties ter sprake. De vroedschap woog steeds het belang van de stadsbevolking af tegen 
het belang van een bepaalde beroepsgroep. Stevige maatregelen werden niet geschuwd: zo 
worden in 1614 de bierstekers gedwongen om te verhuizen naar het nieuw aangelegde 
Veneetse Eiland, zodat hun handel beter gecontroleerd kon worden. 

De vroedschap nam ook deel aan de nationale en internationale politiek. Alkmaar had een 
stem in de Staten van Holland, waar alle belangrijke politieke kwesties in de Republiek aan 
de orde kwamen. De Alkmaarse vertegenwoordigers kregen voor de vergaderingen van de 
Staten meestal een vrij algemene lastgeving mee: stem mee met de ‘beste en meeste’ 
stemmen. Maar dat was niet altijd zo: als de Alkmaarse stedelijke belangen gemoeid waren, 
werden de lastgevingen vaak specifieker. 
Verder was Alkmaar vertegenwoordigd in het college van de Gecommitteerde Raden in 
Hoorn, een door de Staten ingesteld dagelijks bestuur voor het noorden van Holland. In de 
vroedschapsresoluties zien we dat de Alkmaarse vertegewoordigers in dit orgaan, vaak 
nauwkeurige aanwijzingen kregen hoe ze moesten stemmen.   

In dit deel van de vroedschapsresoluties komt een turbulente periode in de Alkmaarse 
geschiedenis aan de orde. Twisten in de gereformeerde kerk speelden hierbij een grote rol. De
predikanten Venator en Hillenius kregen ruzie over geloofskwesties. Beide hadden een 
fanatieke schare van volgelingen. Ook de vroedschap raakte verscheurd. Naast religieuze 
verdeeldheid, was er ook onvrede over de dominante rol van de presiderende burgemeester, 
Cornelis Matthijsz. Schagen. In december 1609 bezette de schutterij het stadhuis en 
bewerkstelligde een verandering in de stadsregering. Met instemming van de Staten van 
Holland kreeg ook de vroedschap een andere samenstelling. In oktober 1618 gebeurde dit 
opnieuw, toen prins Maurits met een militair detachement naar Alkmaar kwam en een nieuw 
stadsbestuur benoemde. Cornelis Matthijsz. Schagen, in 1610 uit de vroedschap verwijderd, 
werd opnieuw presiderend burgemeester en kreeg zijn plaats in de vroedschap weer terug. 

Bij het transcriberen zijn de in 2015 door de transcriptiewerkgroep vastgestelde regels 
gevolgd. Steeds is de regellengte van de originele tekst aangehouden, behalve bij de marge-
teksten. Hoofdlettergebruik en interpunctie is overwegend genormaliseerd volgens 
hedendaags gebruik. Dat geldt ook voor het wel of niet aan elkaar schrijven van woorden. 
Afkortingen zijn zoveel mogelijk opgelost. Enkele standaard-afkortingen, zoals bijvoorbeeld 
‘s.’ of ‘z.’ voor zoon en ‘E.’ voor edele, zijn wel intact gelaten. De marge-teksten staan steeds
tussen vierkante haken. Dat laatste geldt ook voor de nummering van de verso-folio’s, die in 
het origineel ontbreekt.
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De resoluties zijn geschreven door een tweetal secretarissen, die elkaar steeds afwisselden. Ze
hadden ieder hun eigen stijl qua  schrift en ook qua spelling. Dit laatste verschil zien we ook 
terug in de transcriptie. De ene secretaris paste bijvoorbeeld bij voorkeur de ‘y’ toe, terwijl de
andere bijna altijd in in plaats van de ‘y’ de ‘ij’ gebruikte. 

Transcriptie

[ongenummerde pagina]

Gebedt

O eeuwige almachtige Godt, barmhertige
hemelsche vader, Gij die alleene zijt, het warachtige licht,
de fontaine des levens, de volcomene wijsheijt ende volheijt
van alles, oock de alderopperste regeeringe ende rechter
der ganscher werelt, nadien het U geliefft heeft ons te beroe-
pen totte administratie ende beleijdt van de zaecken deser 
stede in 't particulier, mitsgaders om te helpen adviseren
ende resolveren in zaecken, raeckende 't landt van Hollandt
ende Westfrieslandt in 't gemeen, ende wij alhier vergadert 
zijn omme met malcanderen te beraedtslagen ende te
resolveren in dingen die tegenwoordelick te verhandelen zijn.
Wij bidden U dat Gij ons huijden ende alle den tijt onsser be-
dieninge door Uwen heijligen geest zulx wilt verlichten
ende bijstaen, dat wij in onssen ampte ons vromelick,
vrijmoedelick, ende ongeveinsdelick mogen quijten, ende
dat wij mogen aenmercken, verstaen, resolveren ende doen
't gene tot eere ende dienst van Uwe hooge Majesteit ende
oock tot deser stede, ende 's landts welvaren, vrede, eenicheit
ende 't gemeene besten is streckende, zonder ter rechter ofte
ter 's linckerhandt aff te wijcken, ofte door eenigen gunst , haet
ofte andere affectie, ons te laten bewegen, off  ijewerts inne
uijt eenige oorsaken te vergeten, in allen onssen handel anders
niet voor oogen hebbende dan dat behoorlick ende recht is,
op dat wij ten jongsten dage voor den rechtstoel van Uwe
Majesteit als Coningh der coningen, Heer der heeren, ende 
Rechter der rechteren, mogen onbescaemt verscijnen, ende met
allen uijtvercorenen van U ontfangen het eijnde onsses geloofs,
namentlick onser sielen salicheijt. Dat bidden wij ootmoedelick
in den name Uwes eenigen gelieffden zoons, onsses Heeren ende
Salichmakers Jesu Christi, die ons Uwen heijligen name, met
sekere belofte van verhooringe aldus heeft leeren aenroepen.
Onse vader die Gij zijt in de hemelen, geheijlicht werde Uwen naem,
U rijcke toecome, Uwe wille geschiede, op ter aerden als in de hemel.
Geeft ons huijden ons dagelicx broodt, ende vergeeft ons onsse sculden,
als wij vergeven onse sculdenaren; en leijdt ons niet in versoeckinge,
maer verlost ons van de quaden, want u is dat rijck, de
macht ende de heerlicheijt in der eeuwicheijt, amen.
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Nieuwe resolutieboeck der stede Alcmaer, beginnende den ven augusti 1608

[in marge: versoeck van de turffvolsters]

Op ten ven augusti 1608 es op de requeste van de 
turffvolsters 't loon van het turffvollen verhoocht op
ijeder hondert een halve stuiver, ende is het iie

lidt van der zelver requeste, om de turffmanden alleen
te verhuijren, affgeslagen, ende ter contrarie goetgevonden
de regenten van 't weeshijs de selve manden alleen te
verhuijren mits dat de turffvercoopers, burgers zijnde,
in haer huijsen ende schuiten selffs ses manden sullen mogen
houden, behoudelick dat zij de zelve manden van niemandt
anders sullen mogen ontfangen ofte coopen als van de voors.
regenten, aen den welcken zij op elcken mande boven d'ordi-
naris prijs zullen betalen twee stuivers ende en sullen 
aen niemandt de voors. manden mogen vercoopen offe over-
doen, ende zullen de weesen van de manden die zij
verhuiren zullen, zoodanich loon ontfangen als te voren
betaelt is geweest.

[in marge: opsienders van de turffvolsters]

Is voorts tot opsiender van de turffvolsters neffens
Simon Cornelissoon Calis, gecommitteert Pieter Ja-
cobssoon Pen, met last om de manden, zoo dickmaels
als 't hen gelieft, te besichtigen ende oock de volsters 
contrarie d'ordonnantie, datelichen te suspenderen van hare
diensten, ende zullen voorts de voors. opsienders
genieten van elcke hondert turffs die bij de burgers
opgedaen wordt, een blanck, ende tot laste van de 
panneluijden, brouwers, zeepsieders, backers ende pottebac-
kers van 't hondert een oortgen.

[1  verso]

[in marge: versoeck van de caescoopsters]

Op 't versouck van de caescoopsters hier ter stede is
goetgevonden de deecken ende raedts van 't schippers-
gilde aen te seggen dat zij de supplianten ende anderen
door de veerluijden sullen doen gerijffven om hare goeden
alhier bequamelicken inne te nemen, ende wederom soo 't 
noodt is, tot Amsterdam aen den Dam te lossen, off
dat men anders de selve supplianten ende anderen vrij sal
stellen om andere scippers te huijren.

[in marge: versouck van de weduwe van Ooloff Roemerss.]
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'T versoeck van Machtelt Jans weduwe van Ooloff Roe-
merssoon, om eenich tractament tot haer leven toe te
hebben is affgeslagen.

[in marge: versouck van de chirurgijns]

Op 't versouck van de chirurgijs om te hebben eeni-
ge bequame plaetse tot het houden van de lessen van 
dr. Bijman ende de anatomie, es goetgevonden fabrijck-
meesteren alvoren te hooren, om van zelven te ver-
staen off eenige plaetse daertoe dienstich gevonden 
zal cunnen worden.

[in marge: versoeck van die van Eemskerck]

Op 't versouck van scout, scepenen ende regenten van de
dorpe van Eemskerck om te hebben in coope een ackertgen
landts binnen Eemskerk voors. bij Noordtdorp groot
stijff hondert roeden, aen de noordtzijde van 't welcke de
bailliu Colterman mede een ackergen heeft van on-
trent  [niet ingevuld] roeden, de welcke de supplianten eenig verlett
doet in seker laentgen, 't welck zij door dit ackertgen souden 
soucken te rechten, sijn burgermeesteren geauthoriseert
om noopende de vercoopinge van 't voors. ackertgen met
die van Eemskerck te mogen handelen.

2

[in marge: Cappelman ende Coren rapport]

Den xen augusti 1608 is bij de ed. Elias Cappelman
burgermeester ende den secretaris Coren gedaen rapport
van 't gebesogneerde op ten dachvaert in 's Gravenhage van de 
xxixen julii tot ten ven augusti, beijde lestleden. 

[in marge: tractamenten van de capiteinen te water]

Is voorts goetgevonden dat de gedeputeerdens gaende ter
dachvaert in 's Gravenhage, zullen bij alle manieren mede
aenhouden, dat men de resolutie genomen op het tracteren van de
capiteinen te water zoude mogen retracteren over alle de
provincien, off ten minsten over Hollandt en West-
frieslandt alleen, maer worde verstaen indien de capiteinen
van Rotterdam ende Amsterdam haer tractament
behouden, dat men dan de cappiteinen in dit quartier
mede zal laten tracteren.
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[in marge: resignatie van 't casteleinscap van Muijden]

Noopende de resignatie van 't casteleinscap van Muijden
bij Nijvelt versocht, es verstaen dat de gedeputeerdens 
ter dachvaert gaende, 't zelve versouck sullen soecken
uijt te stellen, en in cas van d'selve staet te
vergeven, d'ingesetenen van dese landen voor uijtheem-
schen te prefereren.

[in marge: versouck van Passcier Lambertin]

Op 't versouck van Passcier Lambertin ten fijne dat 
de stadt eenige van zijne wercken zouden overnemen
om een somme van xiic pond, off ten minsten, op 
pandtscap van de zelve, haer credijt tot gelijcke somme voor
hem interponeren etc., es goetgevonden 't ie lidt van 't
voors. versoeck aff te slaen, ende noopende 't ander lidt
verstaen dat men hem met stadts credit soude assi-
steren indien hij de stadt met sijn panden voor scade zoude cunnen
versekeren, ende dat alleen voor den tijt van drie jaren.

[in marge: versouck van Caspar Benoist]

'T versoeck van Caspar Benoist om den tijt van drie eerstco-
mende jaren van de stadt te hebben xiiii kinderen die hij seijt
hem voorhenen belooft, maer niet gevolcht te zijn, es affgesla-
gen alsoo men meijnde 't zelve niet bij 't debvoir van de stadt 
maer bij zijn eijgen scult toegecomen te zijn.

[2 verso] 

[in marge: Beroerende de brugge in de Huijgendijck nevens Jan Boijes overtoom]

Op 't versouck van Aris Janssoon Boon scuijtvoerder tot 
Scagen ende anderen die over den overtoom van Jan Boijes 
moeten passeren etc. ten fijne de stadt soude willen letten 
op de reparatie van de brugge leggende in de Huijgendijck 
nevens de colck van de zelven overtoom ende diepinge van de 
vaert aldaer, is goetgevonden dat burgermeesteren d' oude re-
keningen zullen doorsien, om te sien off de stadt in de 
voors. reparatie in 't geheel off deel gehouden is, om 't zelve 
gerapporteert zijnde, voorts daerop gelett ende gedisponeert 
te worden naer behooren. 

[in marge: Versouck van Cornelis Apothekers weduwe]

Op 't versoeck van de weduwe van Cornelis Apotheecker 
es haer noch gegundt de somme van vijftien gulden eens 
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mits dat zij hier nae de stadt niet meer en zal im- 
portuneren.  

[In marge: Gedeputeerden van Delff]

Op den xviien augusti 1608 es by burgemeesteren te kennen 
gegeven dat van wegen die van Delff eenige 
gedeputeerden waeren aengecomen proponerende de grieven 
die die van Delff seyden te hebben soo ten reguarde 
van de ongelyckheyt van de stadts bier excysen, sustinerende 
't selve te stryden tegens haere privilegie, als oock 
ten reguarde van 't maecken ende publiceren van de keure
nopende de verantwoordinge van de bieren by de bierstekers 
te moeten doen, ende nae deliberatie es goetgevonden
de gecommitteerden van Delff aen te seggen, dat men 
niet en verstont henluyden eenich ongelyck te doen 
met het maecken der voors. keure, ende dat geensints in 
dispute konde getrocken worden off die van Alcmaer 
geprevilegieert waeren keuren te maecken ende te hermaecken, 
ende beroerende 't vorder dat men dies aengaende van hen 
soude veroecken copie van haer privilegie omme  
daer nae naeder op 't selve point geleth te worden 

[in marge: Nieuwe gedeconteerden ter dachvaert]

Op den xxien augusti 1608 sijn gelesen brieven van de 
gedeputeerden ter dachvaert in s’Gravenhage van date 
den xviiien ende xxen deser, daerby sy versoecken opt 
spoedichste eenige meerder hulpe van gedeputeerden 
met last om te helpen besoingieren op de verclaringen 

3

[in marge: Besoinge met de gedeputeerden des viants]

van de gedeputeerden des viants daer by de Coninck van 
Spangien versoect restablissement van catholycque 
roomsche religie ende affstant van de handelingen op d' Indyen 
ende nae deliberatie es goetgevonden daertoe te 
deputeren de edele Doeth Jansz. Medemblick burgemeester 
ende mr. Jan van Wittendel oudtburgemeester met last om hen 
't sy tot continuatie ofte rupture van de vredehandeling
met de meeste ende beste stemmen te mogen 
conformeren doch in cas van swaricheyt rapport 
te versoecken.  
 

[In marge: 't Loon van de turffvolsters]
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Op de requeste van de turffvolsters es 't loon van 't vollen 
generalick op yeder hondert manden turffs gestelt 
op vyff stuuvers mits dat se twee in een pondt 
sullen vollen ende voorts in beurse wercken 

[In marge: Volmolen op Wormerveer] 

Is voorts by burgemeesteren geproponeert dat d' eygenaers van 
't octroy van de volmolens geconsenteert hadden te stellen een 
volmolen op Wormerveer, 't welck sonder twyffel 
soude strecken tot hinderinge van de stadsneringe, 
ende gedelibereert zijnde off men 't selve soude mogen beletten 
es verstaent dat de gedeputeerden ter dachvaert dese 
saecke van met d' advocaet van 't landt sullen 
communiceren om te sien off men konde practiseren 
dat geene volmolens en soude werden gestelt als in 
en onder de steden. 

[In marge: Nopende de voors. volmolen]

Op den xxviiien augusti 1608 es gelesen missive van de 
gedeputeerden ter dachvaert in den Haege daerby zy 
adviseren dat de heere advovaet Oldenbarnevelt 
gecommuniceert zijnde de voors. saecke van de volmolen 
om te eviteren d' apparente disputen, geraetsaemste 
vondt om de voorn. man van Wormerveer eenige 
gratuiteyt te doen ten eynde hy de molen hyer soude setten 
ende nae deliberatie es goet gevonden den voorn. man van 
Wormerveer eenige gratui te gratificeren met de

[3 verso] 

met de vryheyt van een plaetse, 't sy op’t galgevelt ofte 
op de gasthuysweydt mitsgaders van schutterye ende 
de wacht, mits dat burgemeesteren soo 't mogelick es 
met Arien Alfertsz., eygenaer van 't octroy sullen 
stipuleren om aen niemant van nieuws eenich consent 
te geven. 

[In marge: Davidt Lievens tapytwercken]

Op de missive van Davidt Lievens tapytwercker ter 
Bonde om hyer het hantwerck van tapeterye te exerceren 
mits hebbende eenige schenckagie ende andere vryheyt, es goetgevonden 
de selven te presenteren vryheyt van de scutterye ende 
wacht ende soo hy daer op hyer wilde comen, dat de 
stadt hem gaerne soude ontfangen doch dat men van 
geene gesintheyt was om den selven eenige schenckagie 
te doen. 
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[In marge: Medemblick, Capelman ende Wittendel rapport] 

Op den vien septembris 1608 es by de edele Doedt Jansz. 
Medemblick ende Helias Capelman burgemeesteren mitsgaders 
mr. Jan van Wittendel oudtburgemeester rapport gedaen van 
't gebesoingieerde ter dachvaert in ‘s Gravenhage van den 
 xiien augusti 1608 tot den iiien septembris daer aen volgende 

[In marge: Handelinge van treves1 voor lange jaeren]

Ende naedyen uyt het voors. rapport verstaen es dat de 
handelingen van vrede met den viant schynt gebroocken te 
zyn, ende dat de gesanten van Franckryck, Engelandt 
ende andere chur ende churfursten die heeren Staten Generael raeden 
om met den viant te treden in handelinge van treves van 
lange jaeren, in welcke handelinge dese landen erkent 
souden worden voor vrije staten daer op den coninck van 
Spangien ende haere hoocheden niet en pretenderen, ende daertoe 
deselve aenbieden haere intercessie ende oock in sulcken 
cas te maecken een goede ende vaste ligue, ende soo es  
goet gevonden de gedeputeerden te lasten om te helpen 
besonigieren tot de handelinge van voors. treves op de 
voet zoo die by de voors. gesanten es voorgeslaegen ende tot 
dien eynde hen te mogen conformeren met de beste 
ende meeste stemmen. 

4

[In marge: Gecommitteerden op de gemeenelandts reeckeningen] 

Op 't schryvens van de Gecommitteerde Raeden van desen quartiere 
es goetgevonden dat uyte seven gecommitteerden ter auditie 
van des gemeene landts reeckeningen vier by de heeren 
Gecommitteerde Raeden sullen geeligeert worden om 
geemployeert te worden op de reeckeningen van de ontfangers 
ende drie op de reeckeningen van de secretarissen ende es 
van deser stede wegh by continuatie op de selve 
reeckeningen gecommitteert Adriaen Hendricxs Rabbiy.

[In marge: Nopende de volmolen] 

Is voorts goet gevonden dat men den man van Wormerveer 
sall mogen aenbieden om hem syne volmolen te laeten stellen 
op de stadts nieuwe aengemaecte landt in de Schermer, 
't gasthuys landt ofte 't galgevelt, ofte dat de stadt 

1 Met ‘treves’ worden de bestandsonderhandelingen met Spanje bedoeld. 
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tweehondert gulden sall uytreycken soo tot coopinge van 
erve voor hem als oock om te contenteren de vercopers 
van 't octroy ende soo hij met een van de selve conditien 
laet genoegen dat men hem als dan sall laeten gewarden. 

[In marge: Rapport van 't gebesogneerde in ‘s Gravenhage] 

Den xviien september 1608 is by de edele Helias Capelman 
ende Doed Janssoon Medemblick, burgemeesteren, mr. Jan van Wittendel, 
oudtburgermeester ende de secretaris Coren gedaen rapport  van 't 
gebesogneerde op ten dachvaert in 's Gravenhage van de viiien september 
totten xiiiien van den zelve maendt beijde incluis. 

[In marge: Noopende de volmolen] 

Is bij burgermeesteren gerapporteert dat zij met den man van 
Wormerveer, meester van den nieuwe volmolen, waren verdra-
gen hi dat hij d' zelve zijne volmolen sal stellen op des 
stadts aengemaeckte landt aen 't Schermer, ende is goetge-
vonden zoo tot zijnen gerijve als van die van Boeckel ende 
Akersloot, een sloot sal opruijmen ende opscieten streckende 
van 't Zeggelis, door 't landt van mr. Frans van Nesse, tot 
in 't Scermer. 

[In marge: Den 27en september 1608] 

Is gelesen een missive van de Gecommitteerde Raiden van Hollant 

[4verso]

[in marge: Beroerende de handelinge mette vijandt op de treves.]

In date den xxiiien septembris lestleden, mitsgaders een copie
van de missive van de Staten Generael in date den xxiien septem-
bris voors. aen de Staten van Hollant, gesien beijde tenderende ten
fijne dese stede haere gedeputeerdens opten xxixen deser weder
in Den Hage zouden seinden met volcomen last, zoo op ’t
besogne mette heeren ambassadeurs van de coningen ende
princen aldaer wesende, item mett de gecommitteerdens
van ons wederpartije, als oock op de consenten tot
vervallinge van de lasten van der oorloge etc., sijn
mede gelesen twee missiven van Zijne Ex.ie, d’eene in
date den xxiien ende d’ander den xxvien septembris voors.,
tenderende ten fijne de gedeputeerdens deser stede in ’t besogne
metten vijandt gelast zouden zijn praecise te blijven
bij de voors. fondamentale resolutien, noopende de souve-
raineteit ende vrijheijt der landen genomen, ende dienaen-
gaende geene andere verclaringe toe te laten, als de
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woorden van ’t ie articule van de vredehandelinge sijn medebren-
gende ende voorts hem met hem voortaen in
lantssaecken te houden correspondentie etc., waerop gede-
libereert zijnde, worde goetgevonden de gedeputeerdens te
lasten dat zij noopende de handelinge mette vijandts gesanten
zullen in conformite van de propositie van de heeren ambassadeurs
mogen besogneren op een treves, welverstaende dat de vercla-
ringe noopende de liberteit ende souveraineteit van de landen
worde gestelt in forme van ’t ie articule van de vredehandelinge
off met alsulcke andere clare woorden daeruijt men claerlick
zal cunnen verstaen dat ons d’zelve vrijheijt ende souveraineteit
oock nae d’expiratie van de treves toegestaen zal zijn ende
voorts noopende den tijt van de treves best te vinden de langste
tijt doch op seven jaren te mogen concluderen aleer de zake
achter soude blijven, mits in alles (zoo veel doenlick) lettende
dat de heeren ambassadeurs geene redene van offensie
en werde gegeven.

[in marge: Noopende de consenten.]

Is voorts geapprobeert het consent bij de gedeputeerdens opte
voorgaende dachvaert gedragen tot 4.000.000 pond tot vervallinge
van de lasten van der oorloge ende 400.000 pond tot betalinge van de
oude schulden gedragen ende zijn voorts de gedeputeerdens,

5

gaende ter dachvaert, gelast om op ’t zelve besogne hen mette
meeste stemmen te mogen conformeren.

[in marge: Correspondentie met Zijne Ex.ie.]

Sijn de voors. gedeputeerdens mede gelast in alle landtzaken met
Zijne Ex.cie te houden goede ende behoorlicke correspondentie.

[in marge: Munte.]

Noopende ’t stuck van der munte ende specialicke op ’t voortgaen
ofte ophouden van de iiie red.e zullen de gedeputeerdens haer mede
mogen conformeren.

[in marge: Medemblick ende Scagen mede ter dachvaert.]

Ende zijn voorts gecommitteert om nevens Jan Pieterss.
Stoop, praesiderende burgermeester, ter voors. dachvaert te compareren
Doedt Janssoon Medemblick ende Cornelis Mathijssoon Scagen.

[in marge: Meester Adriaen Anthoniss. ende Rijp nae Ursem.]
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Sijn voorts gecommitteert meester Adriaen Anthonissoon ende
Jan Jan Arentss. Rijp om die van Ursem te induceren ten
eijnde zij consenteren willen dat de westelickste brugge
over de Nieuwe Vaert geleijt worde ter plaetse daer ’t bequaem-
ste zal zijn voor de doorvaert van de scepen die van hier comen.

[in marge: Versouck van Willem Claess. Puijtman.]

’t Versouck van Willem Claessoon Puijtman om te hebben een tracta-
ment, ten regarde van de goede diensten binnen Ostende ende elders
aen ’t landt gedaen, is affgeslagen.

[in marge: Versouck van Joris Mol.]

Op ’t versouck van Joris Mol, tafelhouder van leeninge
hier ter stede, is denzelven gegundt continuatie van sijn
loopende octroij voor den tijt van tien jaren, in te gaen
met d'expiratie van ’t voors. loopende octroij, ende daerinne
begrepen ende gerekent de continuatie van vier jaren hem lest
gegundt, mits dat hij gehouden zijn zal hem praecise te
reguleren naer de conditien ende inhouden van zijn voors. octroij.

[in marge: Jacob Hermenss., collecteur van ’t wachtgelt.]

Is voorts goetgevonden Jacob Hermenssoon te authoriseren om
zelffs de wachtgelden te collecteren, mits dat hij gehouden sal
zijn dezelve ten vollen te verantwoorden ende tot versekeringe
van de stadt borge te stellen ter somme van iiiic gulden ende zijn bur-
germeester geauthoriseert om metten selven te handelen noopende zijn
tractament tot 160 - 180 off 200 gulden in ’t jaer. 

[5verso]

[in marge: Verantwoordinge van de bieren.]

Op den xxe octobris 1608 es op de remonstrantie van de
pachters van de impost van de bieren over dese stede
alsnoch goetgevonden dat de keure, op de verantwoor-
dinge van de bieren gemaect, sall worden geexecuteert
nietjegenstaende de difficulteyten bij die van
Delft daerjegens gemoveert.

[in marge: De Geestpoort ’s avonts te openen.]

Op de requeste van de gemeene voerluyden es goet-
gevonden dat de Geestpoort voortaen in de wintertyt,
beginnende van de ien septembris tot den ien aprilis toe,
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’s avonts geopent sall worden tot de clocke negen uyren
toe voor eenen yegelicken binnen willende wesen,
mits gevende voor yeder mensch een blanck ende van de
wagens ende paerden drie groot, behoudelick dat de
Vrieschepoort ende de boom evenwell te acht ende te
negen uyren geopent sullen worden nae ouder-
gewoonte ende sonder gelt te geven.

[in marge: Om verkiesen van de branders.]

Is voorts nietjegenstaende de questie tusschen
de cuypers ende seepsieders by provisie goetgevonden
dat volgende ’t oude gebruyck ende de gildebrieff van de
cuypers de nieuwe branders sullen werden vercoren.

[in marge: Yckinge ende metinge van de wyn- ende biervaten.]

Ende op de requeste van de cuypers es goetgevonden
dat nae den eersten january eerstcomende de
wynvaten, soo groot als cleyn, sullen gemeten worden
op de watermaet ende daerop geyct ende gebrant
ende dat deselve vaten voorts alle jaere sullen
worden veryct ende veel gebrant met een nieuwe
brandt van elcken jaere ende, zoo deselve grooter
zyn, dat hetselve mede daerop gebrant sall worden
ende den wyncopers voorts verboden eenige vaten met
wyn uyt te setten anders dan die invoegen als
voren ende met den brandt van elcken jaere geyct
sullen zyn. Dat voorts de biervaten alle jaere
generalick eens sullen worden geyct ende gebrandt
ende dies niettemin oock soo dick ende meenichmael
deselve verduycht ofte verbodemt sullen worden.

6

[in marge: Metinge van ’t vaemhoudt.]

Op de requeste van Cornelis Jansz. Tout, pachter van de
impost van de barninckhoudt, es goetgevonden denselven
te vergunnen soo dickwils hy meent vercort te zyn
ten regarde van ’t vaemhoudt ’t welck alhyer opgedaen
werdt, dat hy ’t selve sal mogen doen meten tot ’t costen
van degeene die bevonden sall worden ongelyck te hebben,
reeckenende de vaem voor ses houtvoeten in ’t viercant.

[in marge: Leges scholasticales te translateren.]

Syn voorts Corneliss. Hillenius ende Adolphus Venator
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gecommitteert om de geconcipieerde leges scholasticales
te translateren in Duytsche.

[in marge: Handelinge met den viant.]

Voorts gelesen zynde de vier leste brieven van de
gedeputeerden ter dachvaert in ’s Gravenhaege,
mitsgaders de leste resolutie nopende de handelinge
metten viant alhyer genomen ende den gedeputeerden
mede gegeven, es nae lange deliberatie goetgevonden
de voors. gedeputeerden aen te schryven ten eynde zy
in de voors. saecke nietjegenstaende de voors.
resolutie niet eyntelicken en sullen helpen
besoingieren ende resolveren voor ende aleer de vroetschap
naeder geopent sullen zyn de propositien ende middelen
by de ambassadeurs van de coningen overgelevert ende
daerop oock sullen hebben geresolveert.

[in marge: Rapport van ’t gebesogneerde opten dachvaert in ’s Gravenhage.]

Op den xxviien octobris 1608 es bij de Jan Pieterssoon Stoop
ende Doed Janssoon Medemblick, burgermeesteren, Cornelis Mathijssoon
Scagen ende den secretaris Coren gedaen rapport van ’t gebesogneerde
opten dachvaert in ’s Gravenhage zedert den 29e septembris lestleden
totten xxie deser.

[in marge: Nieuwe dachvaert in ’s Gravenhage.]

Sijn voorts gelesen de propositie van de heeren ambassadeurs
noopende de treves met de vijandt te maecken met een
remonstrancie van dezelve ambassadeurs om d’zelve te doen
goetvinden op den voet zoo zij die proponeren, mitsgaders een
debath van Zijne Ex.cie daertegens ende noch twee deductien,
d'eene voor ende d'ander tegens de voors. treves overgesonden,
ende op alles gelett ende gedelibereert zijnde, is goetgevonden de

[6verso]

[in marge: Beroerende de treves met den vijandt.]

gedeputeerdens, wederomme ter dachvaert gaende, te lasten om
haer te voegen met degenen die de treves praefereren voor den
oorloge ende d’zelve t’amplecteren opten voet van ’t concept
bij de voors. heeren ambassadeurs overgelevert.

[in marge: Gedeputeerdens ter dachvaert.]
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Ende is voorts goetgevonden de burgermeester Steenhuijs nevens
de andere gedeputeerdens deser stede, te lest ter dachvaert geweest
zijnde, te committeren om d’ bovengeseide resolutie aldaer mede
inne te brengen ende in conformite van dezelve ten meesten
dienste der landen te helpen besogneren.

[in marge: Weddens van de loopende bode verhoocht.]

Op de clachte van de loopende bode van dat zeker schipper
alle weecken liet omroepen, dat zoo wie eenige brieven,
bootscappen te bestellen hadden, op Haerlem, Leijden, Den Hage
etc., bij hem zouden comen etc., tot zijne groote schade,
is goet verstaen dat men ’t zelve niet wel en conde
verbieden, maer in plaetse van dien den loopende bode
zijn weddens goetgevonden te verhoogen met 12 gulden in 't
jaer.

[in marge: Beroerende het diepen bij de keeten.]

Is voorts goetgevonden den dieper tot gerijeff van de
keetluijden noch viii off x dagen in ’t werck te houden
ende den zelven daernae te licencieren.

[in marge: Keure van te diepen voor elx deure.]

Is mede goetgevonden dat men bij keure een ijegelick
op sekere peijnen zal belasten tegens der tijt voor zijn
deure te diepen.

[in marge: Deliberatien op de treves.]
[in marge: Nopende d’Oostindiche Compagnie.]
[in marge: Continuatie van de middelen voor seeckere jaeren.]

Op den viiien novembris XVIC agt gedelibereert zynde
op de twee pointen vervattet in brieven van de
gecommitteerden ter dachvaert in ’s Gravenhaege, te
weten off men die van d’ Oostindische Compagnie
in gevalle van treves alleen in Europa van ’s landts-
wegen soude assisteren met x ofte xii oorlogschepen
min off meer nae gelegentheyt, ende ten tweden
off men tot verseeckeringe van de treves ende om andere
redenen voor de tyt van ses, acht ofte thien jaeren
soude consenteren in de continuatie van de lopende
middelen van ende verpondingen, es op ’t ie point

7

verstaen dat de gedeputeerden in voors. assistentie
sullen mogen consenteren behoudelick dat de costen daer-
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van sullen comen tot laste van de Generaliteit ende dat de-
selve in tweede point van gelycken sullen mogen
consenteren, mits daerinne gebruyckende soodaenige
moderatien als eenichsints de staet van ’t landt
sall willen lyden, ende dat d’andere provincien nae
advenant sullen contribueren, doch dat deselve
in allen gevalle hen in beyde pointen sullen mogen
conformeren de meeste ende beste stemmen.

[in marge: Appelmeter.]

Op de requeste van de appelmeter, naedat alvoren
de appelcopers by burgemeesteren daerop zyn gehoort,
es denselven gegunt verhoginge van ’t meetloon van de
ton appelen ende peeren van een oortgen opten halve stuver
ende es denselven van nieuws gegunt twee penningen voor ’t
tellen van de duysent no ockernoten tot laste van de vercoper
mii ende ’t vorder versoeck es affgeslagen.

[in marge: Rapport van ’t gebesogneerde in ’s Gravenhage.]

Opten xxixen novembris 1608 hebben de Ed. Doedt Janssoon
Medemblick, Jan Pieterssoon Stoop, burgermeesteren, Cornelis Mathijssoon
Scagen ende Jacob Willemssoon Steenhuijs, oudt-burgermeesteren, ende
den secretaris Coren gedaen rapport van ’t gebesogneerde opten dach-
vaert in ’s Gravenhage van den xxviiien octobris lestleden totten
xxiiien novembris daeraenvolgende. Ende is voort goetge-
vonden opte continuatie van de voors. dachvaert te committeren
den Ed. burgermeester Stoop ende de secretaris Coren.

[in marge: Versouck van Hermanno Puppio, dienaer tot Edam.]

’t Versouck van Hermanno Puppio, dienaer tot Edam, om voor zijn
soone Hermanno Puppio te hebben de plaetse in den Collegio
Philosophico ende Theologico tot Leijden, vacerende op de nomi-
natie na deser stede, es goetgevonden noch te houden in be-
dencken om middelertijt te vernemen off niemandt hier
ter stede bequaem is off haest bequaem soude mogen zijn om
met deselve plaetse gebeneficieert te worden.

[7verso]

[in marge: Versouck van de dieper.]

Op ’t versoeck van Jan Meijnertssoon, dieper, om te hebben vercla-
ringe van ’t hoopwerck dat men sou hem soude willen aenbe-
steden off, bij gebreke van dien, een tractament van vic gulden
’s jaers met vrije huijshuijre ende vrije brandt, item noch
voor elcken dach dien hij met sijn instrument naegewrocht
heeft een gulden tot 126 dagen, noch l gulden voor een gratuiteit
voor ’t opleveren van zijn leste hoopwerck ende noch xlii gulden
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over ’t nawercken door ’t laet opnemen van ’t selve hoopwerck
etc., is verstaen soo men hem ijet schuldich is, dat men hem
’t zelve behe sal voldoen, ende vorder versoecken zijn aff-
geslagen ende goetgevonden dat men hem sal stellen op zijn
vrije voeten om elders zijn oirbaer ende prouffijt te
mogen doen.

[in marge: Versoeck van de scippers.]

Op ’t versouck van de gemeene scippers om te hebben
verhooginge van haer vrachtloon, is goetgevonden Bo te
authoriseren Cornelis Heindrixz. Boom, mr. Jan van Witten-
del ende Pieter Hermanss. van Parsijn om ’t zelve
versouck te examineren ende daerop te hooren de luijden
van de respective neeringen daerinne geraect ende daer-
nae rapport te doen ende de vroetscappen te dienen van
haerluijder advijs.

[in marge: Beroerende de suspensie van Adolpho Venatore.]
[in marge: Opten 29en decembris 1608 sijn gelesen twee
acten van protestatien, eene van den kerckenraedt ende een van
de classe deser stede tegens de resolutie hier ter zijden staende.]

Opten ixen decembris 1608 is geproponeert dat de gede-
puteerdens van de classe hier ter stede hen gevonden hadden
aen de heeren burgermeesteren denzelven te kennen gevende de
sententie van suspensie bij denzelve classe uijtgesproken
tegens Adolphum Venatorem, dienaer deser stede, over-
mits zijne onwillicheyt in ’t onderteeckenen van de confessie
ende catechismo ende versoeckende daerinne henluijden
de handt geboden te mogen werden ende zijn voorts bin-
nen gestaen de twee andere dienaren ende andere
gedeputeerdens van den kerckenraedt deser stede, verthonende
’t gene voors. is ende voorts dat d’voornoemde Adolphus
Venator d’voors. sententie van suspensie niet en wilde

8

obedieren, maer diesniettegenstaende op sondage lestleden
praiud praedicatie hadde gedaen ende zijnen dienste gesocht
te continueren ende versoeckende als voren, waerop gede-
libereert zijnde, es bij de meeste stemmen verstaen ende
goetgevonden dat d’voornoemde Adolphus Venator bij provisie
in zijne dienste zal continueren totdat bij de sinode pro-
vinciael op de swaricheiden, denzelven te laste geleijt,
zal zijn gedisponeert, mits dat denzelven teffens gelast
ende geordonneert zal worden, hem middelertijt te onthouden
van aen te roeren off te verhandelen de consideratien die hij
tegens den cathechismum heeft, maer zoo hij eenige heeft,
dat hij deselve besloten zal overseinden aen de heeren Staten,
volgens derzelver resolutie.
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[in marge: Nominatie van de nieuwe magistraet ende twee vroetschappen.]

Op den xvie decembris XVIC acht es geprocedeert tot
nominatie van de nieuwe magistraten voor den aenstaenden
jaere XVIC negen, mitsgaders van twee nieuwe vroetschappen
in de plaetsen van wylen Jacob Dircxz. ende Cornelis Pietersz.
Halffvasten.

[in marge: Vercopinge van een halff lynbaentgen ende een ander erffgen.]

Is mede geapprobeert de vercopinge by burgemeesteren gedaen
van het halve lynbaentgen gelegen buijten de
Nieuwelanderpoort aen Cornelis Pietersz. met cum sociis
vercoft, mitsgaders van ’t erffgen, leggende by noorden
’t hoeckhuijs van ’t Cleyne Nieuwelandt, aen ’t vrouwen-
gasthuijs vercoft.

[in marge: Questie tusschen Symon Dircxz. ende Gerrit Cornelisz.,
seylmaecker.]

Is mede goetgevonden dat weesmeesteren met advyse
van burgemeesteren tot voorstant van d’autoriteyt van de
weescamere ende om onnutte costen voor de weeskinderen
te schuwen, hen sullen mogen voegen in de saecke van de
Symon Dircxz. ter eenre ende Gerrit Cornelisz,
seylmaecker, ter andere zyde ende d’onwillige partye
compelleren tot naecominge van ’t compromis
alrede aengegaen ofte noch aen te gaen.

[8 verso]

[In marge: Versoeck van Jacob Gerritssoon Calff]

Op de requeste  van Jacob Gerritsz Calff om 
te hebben brieven van recommandatie aen die vande 
reeckenninge in facet tot continuatie van zijn 
officie als schoudt deser stede, es geresolveert 
alsnoch ’t voors. versoeck uijt te stellen, maer dat men 
hem aenseggen sall dat hij eerst sijne reeckeninge 
als tresorier sall doen ende hem voortaen naerstich 
quijten in de executie vande verpondingen en andere 
stadts middelen, als oock hem civilick te draegen 
jegens de heeren burgermeesteren en schepenen ende 
beneffens een goed regart te nemen op de cleijne 
keuren deser stede, ende lestelick de kercke 
beter te suijveren van ’t geboefte, ordinaris in de 
kercke ongeregeltheijt bedrijvende, ende zoo hij die 
vroedschappe in alle ’t selve contentement kan 
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geven dat men hem in sulcken gevalle sall houden 
voor gerecommandeert.

[In marge: Nieuwe propositie vande Raedt van Staten]

Voorts gelesen zijnde de propositie bij Zijne Ex.cie, 
zijne G. ende den Raedt van Staten voor den aenstaenden
jare 1609 gedaen, mitsgaders resolutien bij die 
van Hollandt ende Westvrieslandt daerop, als oock op de 
middelen ende contributien, mitsgaders anticipatien
van de selve bij provisie ende op ’t behagen genomen 
ende bij de gedeputeerden ter dagvaert overgesonden, 
es na examinatie van alle ’t zelve goetgevonden 
dat de voors gedeputeerden van deser stede wegen 
sullen mogen consenteren in ’t gene bij die 
van Hollandt ende Westvrieslandt op ’t behagen alsvoren 
es geresolveert.

[In marge: Pieter Janssoon Huijsmanszoon]

Opten xxixen decembris 1608 is goedgevonden den 
officier te belasten om hem t’ informeren tegens een van de 
sonen van Pieter Janssoon Huijsman die geseijt werdt 
geseijt te hebben dat de heeren van de vroedscappen die 
Adolphum op den predikstoel soucken te houden, daeraen 
een scelmstuck begaen hebben ende in cas van waerheijt 
tegens hem te procederen naer behooren.

9

[In marge: Versouk van Willem Claessoon Puitman]

’t Versoeck van Willem Claessoon Puijtman om in den waghe deser 
stede gebruijckt te mogen werden tottet wegen vande waren 
te wage comende, opdat de goede luijden te beter gedient ende ge-
rijst zoude mogen werden, is geaccordeert ende is d’selve daer-
toe geauthoriseert ende oock om toesigt te hebben op de desordre 
ende ongeregeltheijt die gepleegt wert onder de caesdragers, 
soo met pintgens te nemen als anders, ende daervan burgermeesteren 
getrouwelicken te verwittigen, waervoren den zelven jaerlix toe-
geleijt is de somme van vijftich gulden, mits dat de eene helft van 
dien sal comen ende gestelt werden tot laste van den 
pagter van de waech-excijs.

[In marge: Verpachtinge stadsexcijs]

Is voorts goetgevonden te treden tot verpagtinge van de stads-
excijsen voor den aenstaenden jaere 1609, uijtgesondert de 
bieraccijs mitsgaders de turff ende branthout excijs die men goedgevonden heeft 
wederomme te doen collecteren, ende zijn totte voors. collecte 
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gecommitteert Pieter Dirxzoon, vleijshouder, ende Pieter Claess 
Seijllemaker.

[In marge: Beroerende de pachters van de excijsen]

Is voorts goetgevonden Pieter Laurentss Keijser, Jacob Goltius 
ende Simon Willemssoon Ruijmgaer die versceijden excijsen te 
samen hebben gepacht, te doen stellen andere goede borgen 
in conformite van de ordonnantien, off bij faute van dien tegens hen 
procederen, als naer luijdt van de selve ordonnantie. 

[In marge: Naestinge van een crofte lants benoorden Heijckenlaentgen]

Is noch goetgevonden van stadswegen te naesten een 
croffte landts gelegen benoorden Heijckenlaentgen  bewesten 
de heeren-wech, lest bij Adam Hinderduijn aen Aelbert Janss 
Pelsser ende Gerrit Dircxzoon vercoft.

[In marge: Burgermeester Stoop ende secretaris Coren rapport]

Opten lesten Decembris 1608 is bij de burgermeester Stoop 
ende secretaris Coren gedaen rapport van ’t gebesogneerde 
op ten dagvaert in ’s Gravenhage van de xen decembris lestl-
eden  totten xxiiien daer aen volgende beijde incluis.

[9 verso]

[In marge: Pachters van de excijsen.]

Is voorgedragen dat Laurens Pieterssoon Keijser, Jacob Goltius
ende Simon Willemssoon Ruymgaer gepacht hebben versceijden
excijsen, geen raedt en wisten om andere borgen te stellen,
ende daerop gedelibereert zijnde, is goet gevonden op de hope 
van goede betalinge die voors. pachters geven d’zelve  in
de pachten te laten treden, ende dat men ’t een maendt off twee 
metten zelven zal insien, mits dat de stad vrij sal 
staen om de selve tijt, indien de voors. pachters niet en be-
talen tot genoegen van burgermeesteren, d’voors. excijcen weder 
aen haer te nemen, aen anderen tot haren pericule in conformité van de voorwaerden in’t 
verpachten voorgelesen, te verpachten, off anders haere
willen ende geliefte daermede te doen, ende dat men ’t selve
den voors. pachters expresselicken sal aenseggen ende
significeren dat men haer op die conditie admitteren sal ende
anders niet.
Dienvolgens de voors. Keijfer, Goltius ende Ruymgaer terstondt binnen
ontboden zijnde, is henluijden de bovenges. resolutie aengeseijt ende
voorgelesen, ende hebben de zelve verclaert mette voors. resolutie
te genoegen, ende te vreden te zijn op de conditie daerinne geroert
in hare pachten te treden.
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[In marge: Versouck van die van Delft.]

Op’t versouck van die van Delft ten einde hare
cleine bieren niet hooger en souden belast worden, als
d’ingebrouwen bieren deser stede, ende ten iien om te
hebben affdoeninge vande keure van xxixste decem-
bris 1607, daer bij de bierstekers belast worden
met de verantwoordinge van hare ingeslagen bieren, 
is goetgevonden beroerende ‘t 1ste lidt dat men die van Delft
zal mogen aenseggen dat men henluijden daerinne
wel zal mogen accommoderen, indien zij willen
toelaten ende consenteren, dat de verantwoording
van de bierstekers plaetse hebben mach zoo wel inde
steden als ten plattenlande, ende dat men middelertijt
zoude vernemen wat bij die van Leijden, Amsterdam
ende Horen, op gelijck versouck van die van Delft is
gedaen, ende daerop desnoodt zijnde, oock nemen advijs
van rechtsgeleerden. Ende beroerende de keure

[10]

van de xixde decembris voors. is verstaen dat men de zelve
bij alle middelen zal soucken te mainteneren ende staende
te houden.

[In marge: Versouck van Aelbert Janssoon Pelsser.]

Op’t versouck van Aelbert Janssoon Pelsser ten eijnde  die
stadt van hem soude coopen de crofte die op gisteren goet
gevonden en was te coopen naesten, is goetgevonden te
persisteren bij het recht van naestinge de stadt compe-
terende, doch dat die stadt haer gerijeff van de 
zelve croft genomen hebbende, het overscot dan den
voornoemde Aelbert Janssoon wederomme in geleijcke prijse
gepraesenteert zal worden.

[In marge: Beroerende Adolphum Venatorem.]

Op ten viiist januarij 1609 sijn binnengestaen de ge-
deputeerdens van den Noordthollantsche sinode versouckende
mitsgaders van den classe deser stede remonstrerende de
oneenicheijt ende swaricheijt in dese kercke, ende onder de
burgerije deser stede over de zaecke Adolphi ontstaen,
ende versoeckende dat de heeren van de  vroetscappe souden
willen behertigen de ruste ende vrede van de gemeente
ende daertoe alle vlijt aenwenden, voorslaende tot een expe-
dient dat Adolphus Venator zoude mogen stille staen 
in zijne diensten tot dat hij hem gedefendeert ende gepurgeert 
zoude mogen hebben van ’t gene hem te laste wert geleijt, 
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waertegens gehoort zijnde de voors. Adolpus Venator
die hem excuserende met versceijden redenen van’t gene
hem nageseijt worde versochte dat de heeren  van de vroet-
scappe niet en zoude goetvinden eenige suspensie te-
genst hem te decerneren off toe te staen, voor ende aleer
hij schuldich bevonden zoude zijn, hebben de voors. heeren
van de vroetscappe goetgevonden overmits de tijt mits
de lancheijt van de redenen ten wederzijden gevallen, te zeer
was verloopen, de deliberatie dienaengaende uijt te stellen
tot ’s anderen daechs.

[10v]

[In marge: Beroerende Adolphum Venatorem.]

Op ten ix st januarij 1609 geexamineert zijnde ‘t gene
daechs te voren bij de gedeputeerdens van den Noordthollantsce
sinode, ende classe deser stede geremonstreert ende
versocht ende bij Adolphum Venatoren daertegens ge-
seyt ende versocht is geweest, is naer deliberatie bij
de meeste stemmen goetgevonden den voors. Adolphum
in zijnen dienste te laten continueren , totdat hij schuldich
bevonden soude mogen werden aen’t gene hem te laste
wert geleijdt.
Es mede geresolveert dat dese jegenwoordige reso-
lutie niet en zal geretracteert mogen werden, ten-
zij alvorens die vroetscappe acht dagen te voren daer-
op zal zijn geinsinueert.
Waernae bij de voors. gedeputeerdens versocht zijnde copie
vande voors. resolutie, mitsgaders dat twee uijt den
vroetscappe met een secretaris gecommitteert soude
mogen werden om inde vergaderinge van de classe
praesent te zijn in de handelinge ende proceduren over de
geruchten die tegens Adolphum gaen, te houden, is op’t
1e lidt goetgevonden d’voors. copie te laten volgen, mits
dat die van’t classe wederomme aen de vroetscappe
copie zouden laten volgen van de suspensie tegens Adol-
phum bij henluijden gestreken. Ende ’t iide lidt en is niet goet
gevonden te accorderen.

[In marge: Versouck Wilhelmi Puppij.]

Het versouck van Wilhelmo Puppio om voor zijn
soone te hebben de plaetse in’t collegie tott Leijden op de
nominatie deser stede vacerende, is affgeslagen over-
mits datter een burgers zoone deser stede gevonden
is, die bequaem is in de zelve plaetse te comen.

[In marge: Versoucke van Nicolaes Comans.]
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Op’t versouck van Nicolaes Comans om te hebben 
brieven van recommandatie aen de heeren Gecommiteerden Raiden 
tot Horen ten einde aldaer goetgevonden mochte

11

worden, dat de gedeputeerdens van de respective steden deser 
quartieren gesamentlicken tot zijnen huijse zouden comen 
logeren ende dat zulx oock bij de vroetscappe alhier goet-
gevonden mochte werden, es verstaen dat men hem
de zelve brieven van recommandatie zoude verleenen,
ende indien bij d’ andere steden van desen quartiere 
’t zelve mede goetgevonden worde, dat men van deser 
stede wegen mede pro rata totte camer ofte huijshuire 
soude betalen.

[In marge: Steenhuijs tott Horen gecontinueert.]

Opten xiiste januari 1609 es op’t scrijvens van de
Gecommiteerden Raiden tot Horen goetgevonden den Ed. Jacob
Willemssoon Steenhuijs te continueren ende voor den aen-
staenden jare 1609 te van nieus te committeren
om van stadts wegen in den collegie van de zelve Gecommiteerde
Raiden te compareren ende te besogneren.

[In marge: Overtoom inde Saerdamser dijck.]

Op’t versouck van die van Saerdam ende bijgevouchde
dorpen ten eijnde dese stadt henluijden soude willen favoriseren
in’t voltrecken van zekeren overtoom die zij begonst
hebben inden dijck tot Saerdam, off ten minsten haer
niet voegen met den genen die sich daer tegens zouden willen
opposeren. Is verstaen dat men de handt daer aen zal houden
dattet voors. werck voortganck zal mogen hebben, behou-
delick  dat men met de voors. versoeckers soude mogen han-
delen dat die scepen hier ter stede gemaect, voor’t
overwinden niet meer en soude affgenomen worden, als
naer advenant van de scepen binnen de versoeckende dorpen
zelffs gemaect. Ende dat men de gedeputeerdens deser
stede zijnde ter dachvaert in s’Gravenhage van dese
resolutie soude adverteren, ten eijnde zijluijden in cas dat aldaer
eenige oppositie tegens voors. werck mochte voortcomen
henluijden daernae zoude mogen reguleren.

Op’t rapport van de gedeputeerdens gebesogneert hebbende

[11 verso]

[in marge: differenten tusscen de cuijpers ende zeepsieders]

op de differenten tusscen de cuijpers ende zeepsieders is
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goetgevonden om der zelve quaestien eenichsins te accommoderen
dat men bij provisie onvermindert de cuijpers
gildebrieff ende op een proeve voor den tijt van een jaer
bij keure voor den tijt van seepsieders soude toelaten het
coopen ende gebruick van de buiten gemaecte zeep-
vaetgens daer eens off meermalen zeep ingegoten is
geweest, mits betalende van’t branden, boven het
ordinaris brandtloon, een stuiver van elck vaetgen
ten behoeve van’t gemeene cuijpersgilde.

[in marge: Verlaet in de Heijloërdijck. Op ten  4en februarij 1609 rapport gedaen zijnde van de
advijsen van de dorpen die hen meest excuseerden van de oncosten, is goetgevonden dit 
werck nochte laten berusten.]

Op het vertooch van die van Akersloot is goetgevonden
dat men de dorpen van Heijloo, Limmen,
Castercom, Heemskerck, Uijtgeest ende Akersloot
tegens zekeren dage soude bescrijven om te sien
off d’zelve te bewegen zouden zijn tottet leggen
van een verlaet in de Heijloërdijck tot gerijeff
van de zelve dorpen, om bij verlegen weder, daer
door hier ter stede ter merct te comen. Ende dat
burgermeesteren hen daer bij zullen mogen voegen ende
verstaen wat elck van henluijden in sulcken gevallen
tot de costen daertoe noodich soude willen contribueren, 
om ’t zelve gehoort, voort naerder gelett
te worden wat men van stadts wegen mede daer
toe zoude geven.

[in marge: ’t huijsgen aen de Waech]

Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om aen
Meijnert Pelser te mogen verhuijren het huijsgen
aen de Waghe daer hij inne gewoont heeft tot 
sulcken prijse als zij sullen cunnen accorderen, al
waerder oock geen apparentie van goede betalinge
te cunnen becomen.

12

[in marge: Tegens de pasquillen ende fameuse libellen.]

Is noch goetgevonden dat men om eenichsins te versien
tegens het menichfuldich maecken stroijen ende affigeren
van de pasquillen ende fameuse libellen, sal denuntieren
dat die gene die ’t eenigen tijden ijemandt zal bekendt
cunnen maecken van zulx gedaen te hebben, genieten
zal een vereeringe van hondert gulden, welverstaende
dat de zelve vereeringe bij de stadt zal gedragen
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worden, indien men d’zelve aen degenen die schuldich
bevonden zullen worden, niet en zoude cunnen verhalen.

[in marge: Versouck van de regenten van de huijsarmen]

Op ’t versoeck van de regenten van de huijsarmen
vertreckende tot erectie van zeker huijs in ’twelcke de
arme kinderen van haerluijder aelmissen levende bij malcan-
deren opgevoet, in goeden tuchte opgebracht ende geleert
zoude mogen werden. Is verstaen dat men daertoe de 
handt behoort te bieden ende goetgevonden burgermeesteren
te authoriseren om mette voors. regenten naerder te
dispicieren op de plaetse ende ordre daertoe noodich ende
dienaengaende ijet te concipieren, om ’t zelve de vroet-
scappe naerder gecommuniceert zijnde, verder gedisponeert
te worden naer behooren.

[in marge: Beroerende Gerrit Pietersz., hoedecramer]

Op ’t versoeck van Jan Janssoon, hoedecramer, is goet-
gevonden Gerrit Pieterszoon, mede hoedecramer, die inde
weeckmarcten gewoon is voor te staen op de Miendt
aen ’t huijs van Gerrit Arissoon, te ordonneren met sijn
craem ende goeden te vervoegen op de Steene Brugge bij
d’ andere hoedecraemers.

[in marge: Beroerende het leggen van ’t verlaet]

Opten xxen januarij 1609 is bij burgermeesteren gerapporteert
dat de gedeputeerdens van de dorpen, diemen opten xiien deser goet-
gevonden hadde te bescrijven op het leggen van ’t verlaet in de Heijloërdijck, en
wes daeraen cleeft, bij een waren geweest (uijtgesondert die 
van Heemskerck) ende dat d’zelve gehoort hebbende de propositie
van de heeren burgermeesteren goetgevonden hadden de zelve met
hare principalen te communiceren ende aengenomen wederomme hier
ter stede bij een te comen tegens den lesten januarij toecomende.

[12 verso]

[in marge: Medemblick ende Foreest rapport.]

Is voorts ten zelven dage bij de E. Doedt Janssoon Me-
demblick burgermeester ende Nanning van Foreest secretaris 
deser stede gedaen rapport van ‘t gebesogneerde opten 
dachvaert in 's-Gravenhage, van de vden deser totten xviiden 

daeraenvolgende.

[in marge: Auditeurs van de rekeningen van de tresorien off van ‘t jaer 1605.]
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Voorts alsoo den officier overgelevert hadde zijne 
beijde rekeningen, van de jaren 1604 ende 1605, is 
goetgevonden tot auditie van de reeckeninge van de
jaere 1605 te committeren dezelve personen die 
gecommitteert zijn geweest totte rekeninge van de 
jare 1604.

[in marge: Propositie van de edele Hogerbeets ende van Santen, beroerende de zaken 
Adolphi.]

Op den xxiiisten januarij1609 sijn binnengestaen 
de E. mr. Rombout Hogerbeets ende Johan van Santen, 
raiden in den Hoogen Raide, als gecommitteerdens 
van de heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt. 
Ende hebben in dier qualité ende vermogens hare 
last ende instructie voorgedragen, off de heere 
van den vroetscappe niet en zouden goetvinden, om 
te beter te assopieren, de quaestien ende oneenicheden 
binnen deser stede ontstaen, over ‘t gene Adolpho 
Venatori wert naegeseijt, off immers om meer-
der swaricheden ende misverstanden te voorcomen, dat 
de kennisse ende judicature van de zelve zaecke 
gelaten zouden werden aen 't collegie van den Hoo-
gen Raide etc. seggende in zulcken gevalle ge-
last te zijn, om hen op de waerheijt van 't voors. 
naeseggen behoorlicken te informeren, welcke 
propositie gehoort ende bij de vroetscappe geexa-
mineert zijnde, es naer deliberatie goetgevonden 
toe te staen dattet collegie van den Hoogen 
Raide, de kennisse ende judicature van de voors. 
zaecke aen haer zal nemen, in conformite van de

[13]

resolutie van de heeren Staten voornoemd, mits nochtans 
dat partijen hinc inde zullen genieten copie van de 
attestatien tot haeren laste gepasseert, ende anders 
gelijck zij voor den gerechte deser stede zouden genoten 
hebben. Ende dit alles onvermindert de privilegien ende 
gerechticheit deser stede, ende mits daervan hebbende 
acte van non-praejuditie, in behoorlijcke forme.

[jn marge: 't Versoeck van die van Delfft.]
[in marge: Requeste van de gemeene Delfsce bierstekers.]

Is noch gelesen een missive van burgermeesteren van
Delft, van den xxen deser, daerbij zij versoucken dat 
op haerluijder versoecken zoo door gedeputeerdens als bij ver-
sceijden missiven gedaen, resolutie genomen ende dezelve 
henluijden genotificeert mochte werden. Ende noch een 
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requeste van de gemeene Delffsce bierstekers, ver-
souckende cassatie ende tenietdoeninge van de keure 
van den xxixen decembris 1607, ende voorslaende eenige an-
dere wegen die men tot vergoedinge van de sluickerije 
zoude mogen practiseren etc. Ende naer deliberatie 
verstaen alsnoch te persisteren bij voorgaende resolutie
opten lesten decembris lestleden op 't versouck van 
die van Delff genomen. Ende voorts goetgevonden 
te committeren den burgermeester Rabbi, om hem tot 
Leijden, Amsterdam ende Horen te informeren, off 
d' zelve steden met die van Delff zijn verdragen 
ende in wat manieren, noopende d' ongelijcke be-
swaernisse bij henluijden in haere accijsen, over de binnen 
ende buiten bieren gepractiseert. Ende is mede 
goetgevonden te committeren IJff Maertsz., lakencooper, 
Pieter Dirxz. Scouten ende Jacob Dierten, houtcooper,
oudt-scepenen deser stede, om de voorslagen bij 
d' voors. bierstekers bij haere requeste gedaen te examineren

[13 verso] 

ende te letten off men eenige andere off beter ordre 
tegens het sluicken van de bieren soude cunnen stellen 
ende de vroetscappe dienen van haerluijder advijs om 
't zelve gehoort, voorts bij de vroetscappe daerop 
gedaen ende geresolveert te mogen werden zoo sij 
bevinden zullen te behooren.

[in marge: ‘t Versoeck van Joost Grijspeer.]

Het versouck van Joost Grijspeer, smalwerker 
hier te stede, ten eijnde de stadt hem soude 
bijleggen de somme van ses hondert gulden, tot coo-
pinge van bleickerije aen duijn etc., is aff-
geslagen.

[in marge: Beroerende d' ongelijcheijt van de bier-excijsen etc. de verantwoordinge van de 
bierstekers.]

Opten iiden februarij 1609 is bij de burgermeester
Rabbi gerapporteert dat die van Amsterdam ende
Horen met die van Delff, niet en waren geaccordeert,
maer noch practiseerden d' ongelijcheijt in haere excijsen
over de binnen ende buiten-gebrouwen bieren, maer dat
die van Leijden met die van Delff dienaengaende
waren verdragen, doordien die van Delff henluijden
de neeringe van de weverije sochten te ondergaen,
doch dat zij evenwel ten regarde van anderen steden
d' zelve ongelijcheijt noch hadden behouden, ende 
voorts dat die van Haerlem haere excijsen op de
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binnen- ende buiten gebrouwen bieren, hadden vergelijct 
ende versochten dat zulx binnen dese stede, tenmin-
sten in regarde van haerluijder bieren, mede zoude
mogen geschieden. Is mede rapport gedaen van 't
gebesogneerde van de gecomitteerdens op d' exami-
natie van de voorslagen bij de bierstekers gedaen.
Ende alles gehoort, is naer deliberatie goetgevonden
te committeren mrs. Aeriaen Anthonissoon ende Jan
van Wittendel, oudt-burgermeesteren om op te soecken d' oude
registeren van de verpachtinge van de stadtsexcijsen

14

om daeruijt te vinden ende naerder te verifieren, d' outheijt
van deser stede possessie in 't practiseren van ongelijckheijt
in de bierexcijsen. Ende dat men middelertijt bij die
van Delff de zaecke mette beste glimp zoude soecken
te vertrecken ende te dilaieren, ende oock middelertijt de
zaecken hangende voor desen gerechte ter zaecke van de
verantwoordinge van de bierstekers zoude mogen ophouden.

[in marge: Beroerende het diepen in 't Zeggelis.]

Is noch goetgevonden op 't versoeck van Jan Meijnertsz.
Dieper, te committeren Cornelis Mathijssoon Scagen,
burgermeester, Pieter Hermenssoon van Persijn, scepen ende
IJff Maertssoon, lakencooper, oudt-schepen deser stede,
om metten zelven te spreken ende te sien off zij met 
hem zouden cunnen accorderen noopende het diepen van
eenige parcken in 't Zeggelis ende daervan aen de vroet-
scap rapport te doen. Ende is mede verstaen, dat men
nevens denzelven noch een ander persoon, met het stadts-
instrument, in 't werck soude stellen, in dachwerck, ten-
einde d' zelve de conste ende handelingen van 't instrument
mede zoude mogen leeren ende dat men 't zelve aen Jan
Meijnertssoon voornoemd mede zoude bedingen.

[in marge: de treckwech te beplatingen.]

Is noch goetgevonden dat men de treckwech doorgaens
tot aen den Scermer toe, uijt een handt soude doen bepla-
tingen, ende 't zelve gedaen zijnde dispicieren ende bera-
men hoeveel de belendens nevens den treckwech daer-
toe off tot de helft off daer beneden zouden dragen ende contri-
bueren.

[in marge: De restanten van de verpondingen te innen door de wachtmeester.]

Is mede ten zelven dage om te beter te vorderen de
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inninge van de restanten van de verpondingen ende scoorsteen-
gelt deser stede, goetgevonden den wachtmeester te authori-
seren om op de vermaninge van de collecteurs de voors.
restanten te executeren, aen de gebrekige personen,

[14v]

[In marge: Opten 14e februarij 1609 es verstaen dat de wachtmeester noopende de forme van 
executeren hem zal reguleren volgende de resolutie daerop in regard van de officier 
genomen.]

nae dat de zelve bij een bode, noch eens voor de leste 
reijse geinsinueert ende gewaerschout zullen zijn, mits 
daer voren genietende voor 't loopende jare de somme 
van hondert gulden ende daerenboven voor hem met den 
genen die hem zullen assisteren, tot laste van de 
geexecuteerdens den xxen penningen van de geexecuteerde 
somme.

[In marge: Auditeurs op de rekeningen van de turff ende bier excijsen anno 1606, 1607 ende 
1608.]

Is noch goet gevonden te committeren tot hooringe 
ende sluitinge van de reeckeningen van de col-
lecteurs van de bier- ende turff excijs, over de 
jaeren 1606, 1607 ende 1608. De edele Pieter Florissoon van 
Teijlingen, oudt burgermeester en Jan Claessoon Quinting, 
oudtscepen deser stede.

[In marge: Medemblick ende Foreest rapport.]

Opten xiiijen februarij 1609 es bij de edele Doed Janss 
Medemblick, burgermeester, ende Nanning van Foreest, se-
cretaris, gedaen rapport van 't gebesogneerde opten 
lesten dachvaert in 's Gravenhage.

[In marge: Bescrijvinge in 's Gravenhage.]

Is daernae gelesen den missive van de heren Gecommitteerde Raiden 
in 's Gravenhage daer bij d' edelen ende steden van Hol-
landt ende Westfrieslandt werden bescreven om tegens
den xvide deser te comen in 's Gravenhage om te be-
sogneren aldaer ofte elders daer de saecke vereijsscen 
zullen ende daerop als op de bijgevoechde poincten 
ten meesten diensten der landen te helpen resolveren.

[In marge: Nopende de consenten voor den loopende jaren.]
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Ende belangende het ie poinct sprekende van naerder te 
resolveren op de propositie ende van de Raedt, ende consenten 
voor den loopende jare, sijn de gedeputeerdens gelast om 
hen dienaengaende te reguleren volgende voorgaende res-
lutien.

[In marge: Resumtie van de gemeene landts imposten ordonneren.]

Opte ije poinct sprekende van de resumtie van de ordonnantie 
van de gemeene middelen die in martio verpacht zullen 
worden, sijnde geputeerdens gelast om de ordonnatie 
te helpen resumeren ende corrigeren ten meesten dienste 
der landen ende beste beneficie van de zelve middelen.

15

[In marge: Deputantie in de Generaliteijt ende Raedt van State.]

Sijn voorts op 't iije poinct sprekende van de deputatie van de 
Staten Generael, gelast om te insisteren datter zoo in 't 
collegie van de Generaliteijt als van de Raedt van Staten
eene uijt desen quartiere mach werden gecommitteert.

[In marge: Deputantie in de collegie ter Admiraliteit.]

Op 't iiije poinct sprekende van de continuatie off verande-
ringe van de gecommitteerde raiden ter Admiraliteit, sijn die 
gedeputeerdens gelast hen met d' anderen leden te confor-
meren, behoudens dat se sullen reserveren een ander in de 
plaets van den onssen te nomineren.

[In marge: Deputatie op de rekeningen van Hollandt.]

Sullen hen mede mogen conformeren noopende de 
deputatie van den auditeurs van den rekeninge van Hollandt.

[In marge: Voorvallende zaecken.]

Ende zijn voorts gelast om op alle voorvallende saecken 
nevens d' andere leden ende steden te helpen adviseren ende 
resolveren ten meesten dienste der landen mits in cas 
van swaricht rapport versoeckende.

[In marge: Versouck van de regenten van de huijsarmen.]

Is op 't versouck van de regenten van de huijs-armen, goet-
gevonden den zelven tottet maecken van een huijs voor 
d' arme kinderen, te laten volgen een bequame plaetse 
ende woninge in 't Oude Hoff, tusscen de twee poorten 
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off van de keucken off nae de Kerckstraet toe, tot dis-
cretie van burgermeestern ende fabrijckmeesteren mits dat de regenten 
de voors. woninge sullen bequaem maken tot costen van 't huijs.

[In marge: Versouck van de chirurgijns.] 

Op 't versouck van de chirurgijns sijn burgermeesteren 
geauthoriseert om d' zelve te accommoderen met een be-
quaeme plaetse daerinne zij haer mogen exerceren
 in de anatomie.

[In marge: Versouck van de officier.]

Op 't versouck van de officier is goetgevonden den 
zelven te gunnen brieven van recommandatie aen de 
heeren van de rekeninge tot vorderinge van zijn versoeck 
van continuatie.
 
[15v]

[In marge: Nominatie van de personen die hare rietdaken sullen veranderen.]

Is voorts geprocedeert tot nominatie van de personen die 
voor aanstaende den jare 1609 hare riedtdaken in hart 
dack te veranderen sullen ende sijn burgermeesteren geauthoriseert 
om uijt de genomineerdens, monterende tot een getal van 
ontrent lxxx, tot haere discretie te nemen Lx personen 
om d' zelve d' voors. veranderinge van hare daken te laten 
doen.

[In marge: De weescamer aen de secretarie ende d' oude burgermeesterencamer tot een 
weescamer.]

Is ten selven dage noch goetgevonden dat men de je-
genwoordige weescamere sal appliceren aen de se-
cretarie ende d' oude burgermeesterencamer approprieren 
ende bequaem maken tot een weescamer, ende dat men 
voortaen distincte register ende laden zouden maecken 
voor de goederen die aen weeskinderen toebehorende, uijt 
crachte van eenich verbandt in de weescamere ge-
bracht worden.

[In marge: Beroerende de quaestie tussen Simon Dirxsz. ende Gerrit Corneliss. Seillemaker.]

Beroerenden de differentien ter weescamere ontstaen tusscen 
Simon Dirxsz. ter eenre ende Gerrit Cornelissoon Seijlle-
maker ter anderen zijde ter weescamere ontstaen 
is goetgevonden dat burgermeesteren ende weesmeesteren noch 
eens een proeve sullen doen om d' zelve te bevredigen
soo doenlick, ende zoo niet, dat men sal nemen advijs 
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van rechtsgeleerden, opte proceduren die men voort 
en desen zal mogen bijderhandt nemen.

[In marge: Diepinge in 't Zeggelis.]

Opten xixde februarij 1609 is rapport gedaen bij 
de gedeputeerdens die nae genomen inspectie met Jan 
Meijnderssoon Dieper in onderhandelinge geweest zijn 
noopende het diepen van eenige parcken in 't Zeggelis. 
Ende is naer deliberatie goetgevonden, dat men den 
zelven zal aenbesteden een parck van hondert roede 
lang, te beginnen neffens het oosteinde van Dieuwer 
Lauwen landt, streckende voorts westaen, viij roede 
breedt, te beginnen een roede benoorden den treck-
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wech die geraemt is op achtien voete breedt, streckenden suijt 
aen, ende ses voeten diep beneden den peijl  staende bij de
Ruijterstuijn voor de somme van tien hondert gulden, op al-
sulcke conditien als bij de voors. gedeputeerdens waren
geraemt ende geconcipieert. Ende dat men noopende de 
resterende lxxv roede, den zelven Jan Meijnertsz. soude 
vasthouden om zoo 't de stadt goet zal vinden d' zelve 
te moeten opmaken, om icL gulden elcke xxv roeden.
Ende dat men middelertijt een ander met het stadts in-
strument in de voorn. lxxv roeden sal laten wercken 
om de handelinge van 't diepen te mogen leeren. Ende
Jan Meijnertsz. tot onderwijsinge van den zelve verbin-
den met zoodanige conditien als mede bij de voornoemde 
gedeputeerdens geraemt ende voorgeslagen waren. 
Es noch goetgevonden ten einde de voors. dieper zijn in-
strument bij nachte in zijn werck zal mogen houden 
dat men door den knecht van 't schippersgilde, de gemeene 
gildebroederen zal den doen waerschouwen ende aenseggen 
dat zij in 't in- ofte uijtvaren 't voors. instrument zullen 
wachten, op peijne dat zij de schade die zij daeraen souden 
mogen doen, selffs zullen dragen, ende in 't geheel vergoeden. 
Ende dat men hem van stadtswegen tot reparatie van de 
schade bij hem in zulcken voegen te lijden, alle behulp 
zal bewijsen, zoo veel in billicheidt ende buiten lasten deser 
stede zal geschieden.

[In marge: Versoeck van de coperslagers.]

Het versouck van de gemeene coperslagers ende hekelma-
kers hier ter stede om begrepen te zijn in sint Elois 
gilde, onder de zelve articulen ende brieven, mits de 
zelve alleene amplierende met haer besondere proeven, 
daerop gesien het advijs van de raidts van 't zelve gilde, 
is geaccordeert.
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Op het versouck van de gemeene buren opte Dyck.

[16 verso]

[in marge: Versouck vande gemeene bueren op den dijck]

is goetgevonden de keure vande Paeschmarct te ampli-
eren in voegen, datter geen beesten affgedreven sullen
mogen worden voor donderdachs ’s morgens, en haer-
luider versoeck noopende d’andere jaermarcten is affge-
slagen.

[in marge: Met Wouter Dirxsz. ende anderen van gelijke conditie te 
conniveren ter aensien van d’achterstallige verponden.]

Es voorts goetgevonden dat men Wouter Dirxzoon, huij-
decooper, niet zal moeijen ofte executeren om zijne
achterstallige verpondingen, maer met hem ten aensien
van zijne armoede conniveren zoo lange hij leeft,
off tot dat hij zijn huijs comt te vercoopen. Ende
zijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om met anderen
van gelijcke conditie, gelijcke civiliteit te gebruic-
ken.

[in marge: beroeren de gedeputeerdens inde Generaliteijt, Raedt van Staten ende reeckeninge 
van de Generaliteijt.]

Opten xxiiiien februarij 1609 is op’t schrijvens van
deser stede gedeputeerdens zijnde ter dachvaert in ’s Gra-
venhage, goetgevonden henluijden aen te schrijven dat
zij nevens die van Horen ende Enchuijsen sullen aerbeijten
dat van hier ende uijt de voorsz. twee steden, altijt
een mach werden gecommitteert, in de respective
collegien vande Generalitijt, Raedt van Staten
ende op de rekeninge vande Generaliteit. Ende
dat deser stede gedeputeerden, nu zijnde in ‘t collegie
van den Raedt, voor den loopenden jare mach werden
gecommitteert in de Generaliteit.

[in marge: service van de vrouwen]

Is voorts goetgevonden, dewijle de Gecommitteerde
Raiden tot Horen swarigheijt maken om langer te
passeren het servicegelt ‘t welck aen de vrouwen
hen onder de compagnie hier ter stede garnisoen houdende,
wert betaelt. Dat men voortaen tot laste deser ste-
de, over ’t service van de vrouwen zoude betalen twee
stuivers, soud ter weecke sonder meer.
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[in marge: Noopende quohieren van ’t heerstede gelt van annis1604 ende annis1606.]

Is mede goetgevonden dat men niettegenstaende de difficul-
teiten bij d’auditeurs vande reeckeningen van de ontfan-
gers deser quartiere gemaect, op het passeren van
de betalinge van deser stede wegen gedaen over het haert-
stedegelt omgeslagen annis 1604 ende 1606 respective, op
de quoijeren alsdoen overgelevert praecise sal staende
houden ende mainteneren het redres in de zelve quoije-
ren gedaen.

[in marge: Onwilligheijt vande wacht om te executeren de restanten van de verponden.]

Is noch op te propositie van burgermeesteren verstaen ende ge-
resolveert, dat men die gene van de wacht die onwil-
lich zijn om den wachtmeester te assisteren in ’t execu-
teren van de restanten van de verpondingen, sal casseren, ende
andere willigen in den plaetse van de zelven aennemen.

[in marge: Rapport noopende de officiersrekeningen.]

Is voorts rapport gedaen bij de auditeurs van de reke-
ningen van den officier als thresorier van de jaren 1604
en 1605, daeruijt men verstondt dat d’zelve officier
bij slote van zijne leste rekeninge, (boven de verpon-
dingen restanten die hem weder in uijtgeve geleden
zijn geweest) schuldich bleeff de somme van sestien
hondert negenentseventich gulden, veertien st. xiiii penningen.

[in marge: Medemblick ende Foreest rapport.
Handelinge noopende de treves.
IJcken]

Opten VIen martii 1609 hebben de E. Doedt Janss. Medem-
blick, burgermeester, ende Nanning van Foreest, secretaris, gedaen
rapport van ’t gebesoigneerde opten dachvaert in ’s Gravenhage
vanden 16en februarij lestleden, totten Ven deser incluis. Ende
is voorts goetgevonden, de voorsz. gedeputeerdens te authoriseren om haer
nevens d’andere leden van de responten vergaderinge, te begeven tot Bergen
op Zoom, ende de handelinge noopende de treves te helpen vorderen, sonder die
te laten comen tot rupture om eenige poincten van kleijnder importantie, ende voorts in
conformitte van voorgaende resolutieën.
Is voorts goetgevonden die officier te consenteren te mogen ijcken
naer ouder gewoonte. 

[17 verso] 
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[in marge: Versouck vanden stadt Haerlem.]

Is noch geproponeert, dat burgermeesteren der stadt Haer-
lem door haere gedeputeerdens instantie hadden gedaen,
ten einde d’excijs deser stede op haere bieren niet
hooger en zouden gepractiseert worden als op die
binnengebrouwen bieren hier ter stede, ende is goet-
gevonden de deliberatie dienaengaenden noch op te houden.

[in marge: Auditeurs op de thresoriers rekeninge d’ anno 1606.]

Is vorts goetgevonden te committeren tot auditeurs
van de reeckeninge van Wm. Druijff als thresorier
vanden jare 1606 Cornelis Mathijssoon Scagen, ende 
Aeriaen Hendrixsz. Rabbi, burgermeesteren, Jan Jacobss. 
Stoop, ende Pieter Hermanss. van Persijn, scepenen,
mitsgaders IJff Maertss. lakencooper, ende Adriaen
du Gardijn, vroetscappen der stede Alcmaer.

[in marge: versoeck van de crediteuren van Joris Mol.]

Een XVIen martii 1609 is op ’t versouck van de gemeene
crediteuren van Joris Moll, ten fijne den zelven
Moll geordonneert soude worden, te gehengen ende ge-
doogen, dat de supplianten mettet inventoriseren van de 
meubelen ende huijsraedt voort zullen mogen gaen. Ende
’t zelve gedaen zijnde, bij eede te belooven, de beschre-
ven goederen niet te verminderen, ofte ijet ter goed
quader trouwe achter te houden, ofte te doen ver-
minderen, ofte achterhouden, met interdictie
van eenige penningen meerder te emploieren, ofte
doen emploieren tottet optimmeren van zijne huyse
noch onvolmaect zijnde, ende alle andere debourse-
menten van penningen, tot wat sake datter soude mogen
zijn, naer deliberatie goetgevonden ende verstaen,
indien burgermeesteren verder gemoeijt worden, dat d’zelve
in’t versouck sullen mogen consenteren, mits dattet nemen
ende maecken van den inventaris van nieus, wettelijken
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ende ten overstaene van scout, ende scepenen soude 
werden gedaen.

[in marge: Versouck Gulielmi Puppij Edamensis minister.]

Op het versouck van Gulielmo Puppio, dienaer des
Goddelijken woordts tot Edam, is goetgevonden zijne soone
Hermanno Puppio te gunnen de plaetse op den name
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deser stede varende in den Collegio Theologico tot Leijden,
onder expresse conditie dattet zelve zal geschieden
buiten costen ende laste deser stede, ende dat d’zelve
niet gemoeijt en zal mogen worden, om ijet tot desselft
onderhout ende behoeften uijt te reijcken. Ende dat soo
haest de stadt ijmandt van hare burgers kinderen met
de selve plaetse zullen willen voorsien, d’voornoemde H. Puppius
terstondt gereet sal moeten zijn om te wijcken ende 
plaetse te ruimen.

[in marge: beroerende die encosten van d’nieuwe herten heijninghe tott Egmondt.]

Is noch voorgedragen dat die van Egmondt voorgeno-
men d’oncosten van een nieuwen hertenheijninge, die henluyden
(soo sij seggen) geconsenteert is bij de Ed. Mog. heeren
Staten te mogen stellen, omme te slaen over de landen
onder hare jurisdictie gelegen. Ende dat mits d’oppositie bij
eenige ingesetenen deser stede daer tegens gedaen, die van
Egmondt, burgermeesteren hadden versocht, dat d’zelve souden
willen toestaen, dat sij met de voorsz. ommeslach souden
mogen voortgaen. Ende naer deliberatie is goet gevonden
dat men henluijden zal mogen affeijsscen, de acte vande
authoristatie, die zij van de heeren Staten hebben vercre-
gen, om d’zelve gesien zijnde, voorts op’t voorsz. versouk
gedisponeert te worden naer behooren.

[in marge: Keure noopen de biermaten.]

Is voorts goetgevonden scout burgermeesteren ende scepenene te
authoriseren om de keuren op’t sluicken van de bieren gemaeckt
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te amplieren met interdictie voor de bierstekers van 
geene trechters, maten, off ijet anders, daer zij bier me-
de meten in hare huijsen ofte kelders, te mogen houden 
op sekere groote peinen. 

[in marge: Noopende een persoon tottet leeren van het diepen]

Is mede goet gevonden burgermeesteren te authoriseren om 
eenen Willem Turcken, ofte ijemandt anders hier ter 
stede te ontbieden, om te verstaen off zij gesint 
souden zijn om het diepen van Jan Meijnertss te leeren 
ende zoo jae, metten zelven te handelen noopende zijne 
verdiensten ende dachgelden, ten ware zij d' zelve te 
hooch zouden versoucken, in welcken gevalle zulx aen de 
vroetschappe gerapporteert zal worden. 
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[in marge: mr. Hans, pestmeester]

Het versouck van mr. Hans, pestmeester in de Bever-
wijck, om hier ter stede aengenomen te worden 
is affgeslagen.

[in marge: Versouck van Pieter Ollebrantssoon, molenaar]

Het versouck van Pieter Ollebrantssoon ende de weduwe 
van Aeriaen Laurenssoon, molenaers, om een molen 
te mogen stellen op 't bolwerck bij de Vriessce Poort 
ofte in de Gasthuijsweijde off op de driesprongh bui-
ten d' zelve poorte, is affgeslagen. 

[In marge: Versouck van Gerrit Arissoon Grootlandt]

Op 't versouck van Gerrit Arissoon Grootlandt
is verstaen, dat de suppliant zijn vrijheijt zal behouden 
om de plaetse nevens zijn huijs, onder de luijffen 
ende zijn pothuijs te mogen verhuijren, mits dat de 
huirders niet en zullen mogen uijtstaen buiten de 
limiten van sijn luijffen ende stoepen. 

[in marge: Keure jegens d' insolentie den wachtmeester bejegent]

Is nog goet gevonden scout burgermeesteren ende scepenen 
te authoriseren ende te lasten om te maken ende te doen 
publiceren sekere keure tegens d' insolentie met 
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roepen, dreijgementen, ende anders den wachtmeester in 't execute-
ren van de verpondingen bejegent.

[in marge: De burgermeester Medemblick ende secretaris Foreest rapport]
  
Opten xviiien april 1609 hebben de edele Doed Janss. Medem-
blick, burgermeester, ende Nanningh van Foreest, secretaris 
deser stede, gedaen rapport, van 't gepasseerde ter ver- 
gaderinge van de Heeren Staten gehouden tott Bergen op Zoom 
op de handelinge ende besluijt van een lange bestandt.

[in marge: Noopende d' oncosten bij de gedeputeerdens gedaen]

Ende dewijle d' oncosten op de voors. reijse apparentelicken 
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grooter waren gevallen, als op ordinaris dachvaerden, es goet 
gevonden, den zelver over hare vacatien van de selve reijse 
toe te leggen drie gulden, x stuivers 's daechs. 

[in marge: Brugge by Jan Boyes overtoom]

Es voorts goetgevonden dat de brugge by Jan Boyes overtoom sall worden gerepareert 
in sulcker voegen dat de selve verseeckert sall mogen zyn,
mits dat oeck geleth sall worden dat de selve door de 
reparatie niet en come te verwyden, maer ter contrarie
dat de selve veel eer gemaect sall worden op de oude wytte, 
ende syn niettemin des heeren burgemeesteren ofte twee uyt 
henluyden neffens de mr. Jan van Wittendel, oudtburgemeester 
geauthoriseert om hen te informeren off niet mogelick 
soude zyn in plaetse van 't overtoom by de stadt te 
maecken een bequam verlaet om ende daer van gemaect hebbende project, de 
vroetschap te doen rapport.

[in marge: Nopende de vaert by die van de Beemster nae Purmerende te maecken] 

Op den xxiiien april 1609 es opt versoeck van de gedeputeerden 
van de bedyckers van de Beemster om een eyntlick affscheyt 
te mogen maecken nopende 't maecken van de vaert nae 
Purmereynde, presenterende de selve te maecken seven 
roeden wijdt onder in den bodem ende diep acht voeten onder 
't gemeene meijvelt, by de vroetschappe nae deliberatie 
goetgevonden ende geresolveert om de voors. bedyckers te 
accommoderen zoo veel eenichsints buyten preuiditie 
deser stede conde geschieden, dat men van deser stede 
wegen sall nemen contentement met de voors. vaert 
op de wydte van acht roeden doorgaens beneden in den 
bodem, diep acht voeten onder het gemeene meyvelt tot 
discretie van de gecommitteerden van de vroetschap ende 
boven ten minsten wijdt thien roeden waters al Honts-
bosscher mate ende dat voorts de voors. bedyckers

[19 verso]

zullen gehouden zyn een bequame treckwech te maecken 
dat de selve zoe te voet als te paerde bequamelick 
gebruyckt sall konnen worden ende dat men alomme 
uyt de schepen bequamelick daer aen sall konnen 
comen, ende voorts de selve sulcx mitsgaders de voors. 
vaert op de voors. wydte en diepte onverspart van 
eenige bruggen ofte anders te onderhouden ten 
eeuwige daegen tot haeren costen. Ende dat van 
dese stede wegen soo opte eerste bestedinge 
opneminge ende schouwe als jaerlicxe onderhoudinge 
reparatie ende schouwe ten minsten twee gequalificeerde 
personen sullen mogen werden gecommitteert neffens 
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dyckgraeve ende heemraeden van de Beemster, tot 
welcken eynde de heeren bedyckers dese stadt
acht daegen voor de bestedingen,  opnemingen ende 
schouwen,  sullen moeten behoerlicke adverteren van de 
geordonneerde dach ende uyre. 

[in marge: Naedere resolutie op de voors. vaert]

De voors. resolutie de voornoemde heeren gedeputeerden voorgehouden 
ende by de selve op eenige haere gemoveerde 
consideratien ende difficulteyten versocht zynde naeder 
resolutie, es nae deliberatie goetgevonden te persisteren 
by voorgaende resolutie, uytgesondert dat men om de 
bedyckers van de Beemster alle mogelicke conten-
tement te geven, by provisie sall nemen genoegen 
met de vaert alrede gemaeckt van Purmerende 
tot Neck toe, in sulcker wydte de selve es ter 
tyt toe men sall bevinden daer door geincommodeert 
te zyn, mits dat de selve datelick gemaect sall 
worden tot gelycke diepte als by de voorgaende 
resolutie ende voorts doorgaens tot 't Spyckerboor toe. 
Dat mede 't verstant van 't gebruyck van de treckwech 
niet anders en es dan soo wanneer de tyt van 't jaer 
sulcx sall mogen lyden. 

[in marge: Beschryvinge in Den Haege] 

Syn voorts gelesen brieven van Gecommitterden Raeden 
van Staten van Hollant ende Westvrieslandt van de xxie 

deser daer by de edelen en steden werden versocht 
om op den xxviien der selver maent in Den Haege 
geresolveert te comen ende te seynden op de poincten 
van beschryvinge daer neffens overgesonden. 
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[in marge: Pointen by den Raedt van Staten overgelevert] 

Ende opt ie point begrypende de pointen van beschryvinge 
by den Raedt van Staten aen de provintien den xie aprilis 
overgelevert, syn de gedeputeerden gelast daer inne 
ten meesten dienste van 't landt te helpen besoingieren 
ende hen met de meeste stemmen te conformeren, doch 
in cas van swaricheyt rapport te versoecken. 

[in marge: Munte]

Opt tweede point nopende 't stuck van de munte syn de 
gedeputeerden gelast om instantie te doen dat de 
cours die tot noch toe gehouden es sal worden 
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gecontinueert, doch sullen hen eyntelick mogen conformeren 
met de meeste ende beste stemmen. 

[in marge: Pointen niet eyntelicke affgedaen] 

Opt iiie point sprekende van de pointen niet affgedaen zynde 
in voorgaende dachvaerden, sullen hen reguleren in conformite 
van voorgaende resolutien. 

[in marge: Burgemeester Stoop neffens de presiderende burgemeester ende secretaris  ter 
dachvaert] 

Es voorts de burgemeester Stoop neffens de presiderende 
burgemeester ende secretaris Foreest gecommittert om de 
voors. resolutien in Den Haege inne te brengen ende ten meesten 
dienste van 't landt op de voorvallende saecken te helpen 
besoignieren doch in cas van swaricheyt rapport te 
versoecken. 

[in marge: Burgermeesteren Scagen ende Stoop, mitsgaders de secretaris Foreest rapport] 

Opten ven maij 1609 es bij de burgermeesteren Cornelis 
Matthijssoon Scagen ende Jan Pieterssoon Stoop, mitsgaders 
den secretaris Foreest, gedaen rapport van 't gebesogneerde 
opten lesten dachvaert in 's Gravenhage van de xxviiien april 
lestleden totten ien deser incluis. 

[in marge: 't Versouck van de procureur generael] 

Ende bij occasie van 't zelve rapport gedelibereert zijnde op 't  
versouck van de procureur generael, om te hebben dispensatie 
noopende het trouwen tusschen hem ende zijne overledene 
huijsvrouwen suster, is goetgevonden de gedeputeerden ter 
dachvaert gaende te lasten om met haer advijs 't selve ver-
soeck aff te slaen. 

[20 verso]

[in marge: Beroerende Dirck Janss., doelknecht.]

Voorts dewijle verstaen worde dat Dirck Janssoon,
doelknecht, in de Nieuwe Doelen sadt in huijshoudinge
met zijne zaliger huijsvrouwen suster, is naer deliberaetie
goetgevonden denzelven door burgermeesteren aen zelven
te doen seggen ende te belasten dat hij d’zelve zijne
huijsvrouwen suster van hem zal doen, op peine van
dat men anderssins genootsaect zal wesen hem te
priveren van zijnen dienste.
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[in marge: Noopende de bestedinge van de ringsloot van de Beemster.]

Is voorts gelesen een missive van de gemeene bedijc-
kers van de Beemster van de iiiien deser, daerbij sij
adverteren dat sij op maendach naestcomende, wesende
den xien deser, souden besteden den ringsloot te maken
van Neck aff tot ontrent Spijckerboors-gat ende
versochten dat van deser stede wegen ijemandt
aldaer gesonden mochten werden in conformité van ’t
accordt bij henluijden met de stadt gemaect, ende is
dienvolgende goetgevonden te deputeren om op d’voors.
bestedinge praesent te zijn de Ed. burgermeesteren Doed
Janss. Medemblick ende Adriaen Heindrixz. Rabbi.

[in marge: Versouck van Gerrit Janss., scuijtvoerder op Enchuijsen.]

Op ’t versouck van Gerrit Janssoon, scuijtvoerder, is
bij interpretaetie van de schippersordonnantie verstaen,
dewijle hij ordinarie op Enchuijsen is varende, dat
hij niet op ’t in ’t veer op Amsterdam en sal mogen
varen.

[in marge: praesentaetie van de Ed. Frederick Ramp.]

Op de praesentaetie van de Ed. Frederick Ramp om de
penningen, hem over de vercoopinge van ’t landt tot de
plantagie geemploieert, van de stadt competerende,
de stadt op renten te laten tegens ses ten hondert,
gedelibereert zijnde, is niet goetgevonden de stadt
met lichtinge van penningen te beswaren, doch dewij-
le de stadt met andere schulden meer is beswaerdt,

21

[in marge: Inninge van de stadts restanten bij de thresoriers te doen.]

is verstaen dat men ernstelick sal procederen tot inninge van de
schulden die de stadt uijtstaende heeft, ende dienvolgende
de respective thresoriers te belasten dat zij sonder naer-
der last van burgermeesteren te verwachten, sullen procederen
tot datelicke inninge van de penningen de stadt compe-
terende, naedat deselve anderhalve off twee maenden
verscenen geweest zullen zijn, te beginnen van de gequalificeersten
aff, sonder ijemandt te verschoonen, ende is verstaen dat
burgermeesteren in praejudicie van dese resolutie niet en
zullen eenige gratie mogen geven off anderssins dispen-
seren.

[in marge: Beroerende de kinderen van Jan Pauwelss., smit.]
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’t Versouck van de naeste vrunden van de nagelaten wees-
kens van wijlen Jan Pauwelss., smidt, om bij dispensaetie
d’zelve weeskens in ’t weeshuijs te mogen crijgen, is
goetgevonden aff te slaen, dewijle niet en bleeck van de poor-
terscap der voors. ouderen.

[in marge: Beroerende de kinderen van Jan Pieterss., kistemaker.]

Om gelijcke redenen is mede affgeslagen het versouck
van de naeste vrunden van wijlen Jan Pieterss. alias Jan
Janss., kistemaker, om desselffs kinderen in ’t weeshuijs
te mogen crijgen.

[in marge: Versouck van de regenten van ’t weeshuijs.]

’t Versouck van de regenten van ’t weeshuijs hier ter stede
om te hebben verhooginge van de huijre van de turffmanden
is goetgevonden noch te houden in naerder bedencken,
dan noopende het iie lidt van haerluijder versouck, is goetge-
vonden ende verstaen dat diegene die eenige turff-
manden van ’t weeshuijs in huijre hebben ende d’selve aen
een ander in d’zelve huijre overdoen, verbeuren sullen tien
een gulden op elcken manden, d’eene helft ten behoeve van ’t
weeshuijs ende d’ander helft ten prouffijte van de bekeurder
t’appliceren.

[21verso]

[in marge: Beroerende de vereeringe van Zijne Excie.]

Opten xxiiien maij 1609 is gelesen een missive van onsse
gedeputeerdens, zijnde ter dachvaert in ’s Gravenhage in date
den xxen maij voors., daerbij zij schrijven dat d’ambassa-
deurs van de respective coningen groote instantie gedaen
hadden ten eijnde de 25000 gulden ’s jaers, die Zijne Exie toege-
leijt zijn geweest tot een douarie, als hij soude zij comen
te huwelicken, denzelven van nu aen ende puré zouden
mogen volgen, zoo ten aensien van zijne voorgaende
diensten als van ’t gene hij bij dese treves comt te
verliesen, ende te consenteren, zoo men Lingen wederom
van de vijandt conde becomen, dattet incomen van dien
noch boven ’t gene voors. is, Zijne Excie zoude mogen
volgen, ende is naer deliberatie goetgevonden
d’zelve onsse gedeputeerdens te lasten om hen noopende
’t gene voors. is te mogen conformeren met d’andere
leden ende steden.

[in marge: Beroerende de uijtschrijvinge van de verpondingen voor den loopende jare 1609.]
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Opten xxviien maij 1609 is naer deliberaetie op de
mondelinge propositie bij de Ed. Jacob Willemss. Steen-
huijs, gecommitteerde in ’t collegie van de Gecommitteerde Raiden
tot Horen, aen burgermeesteren gedaen, goetgevonden ende
geresolveert, dat bij ’t voors. collegie de uijtschrij-
vinge van de verpondingen over de huijsen ende de landen
binnen desen quartiere staende ende gelegen,
voor desen loopenden jare gedaen zal mogen werden
op den voet als in den voorleden jare.

[in marge: Medemblick ende Rabbi, rapport.]

Hebben voorts de Ed. Doedt Janss. Medemblick ende
Adriaen Heindrixz. Rabbi, burgermeesteren, gerapporteert
’t gene gepasseert ende henluijden wedervaren was in ’t
besteden van de vaert nae Purmereinde, daer zij
volgens de commissie henluijden opten ven deser opge-
leijdt, praesent waren geweest.

22

[in marge: Keure noopende de reparatie van de platinge ende noopende ’t bescadigen van de 
boomen.]

Is voorts goetgevonden scout, burgermeesteren ende scepenen
te authoriseren om bij keure te statueren dat een ijegelicken zijne
platingen die vervallen zijn, reparere ende d’zelve van binnen
optrecke met een heele steen in cleij, mits dat de stadt
de steen daertoe zoude geven, ende van gelijcke
een keure te maken tegens degenen die de stadts boomen beschadigen
off haere schapen ende paerden in de plantagie laten loopen.

[in marge: Versouck van de buiren tusscen de Munnickenmolen ende de Geestepoort.]

Op ’t versouck van de gemeene buiren tusschen de Munnicke-
molen ende d’nieuwe Geestepoort, is naer deliberaetie goetge-
vonden burgermeesteren te authoriseren om de supplianten te ontbieden
ende denzelven aen te seggen, dat zij zouden een proeve mogen
doen om met den Aeriaen Harxzoon te handelen noopende
het intrecken van de noordtwester hoeck tot van sijn huijs
tot ontruijminge van de straet, zoo nae als zij sullen cun-
nen, mits dat de stadt volgens voorgaende resolutie
van de viien april 1608 sal vast staen tott iiic gulden
toe ende dat de supplianten voor de reste zoude moeten sorge
dragen ende ’t selve onder malcanderen vinden.

[in marge: De wollenwevers uijt de wage te sluiten.]
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Opte clachten van de waechmeester ende impostmeester van de wage
is goetgevonden dat men de wollenlakenmakers geen acces
tot de wage en zal laten, gelijck zij tott noch toe hebben
om haere lakenen van daer op de loodthalle te treck ofte
segelhuijs te trecken, maer dat men hen zal accommo-
deren dat se haer lakenen bequamelicken van buiten op ’t
segelhuijs mogen trecken.

[in marge: Scagen, Stoop ende Foreest, rapport.]

Opten viiien maij junij 1609 es bij de heeren burgermeesteren
Scagen ende Stoop ende de secretaris Foreest gedaen
rapport van ’t gebesogneerde opten lesten dachvaert in ’s Gra-
venhage sedert den xie maij lestleden, totten vien deser.

[22 verso]

[in marge: Beroerende het placcaet van de visscerije.]

Ende is bij occasie van ’t zelve rapport gedelibereert
op ’t placcaet in de vergaderinge van de heeren Staten gear-
resteert op ’t stuck van de visscerije binnen ’s landts
ende goetgevonden de publicaetie van ’t selve des versocht sijnde
te admitteren.

[in marge: Nieuwendamscen sluijs.]

Van gelijcken gedelibereert zijnde op ’t verleggen van de
Nieuwendamsche sluijs, is goetgevonden dat de
gedeputeerdens deser stede alsnoch sullen persisteren
bij voorgaende resolutie dienaengaende alhier genomen
ende bij alle middelen ’t verleggen van deselve sluis
te soucken te verhinderen.

[in marge: Vereeringe voor den Prince van Orangien.]

Is noch goetgevonden de gedeputeerdens te lasten om
hen noopende de vereeringe die voorgeslagen wert
voor den Prince van Orangien ter somme van vijff-
entwintich g duisent gulden, ten aensiene van d’oncosten
bij hem hier in ’t landt sijnde gedragen, ende andere goede
consideratien, met de meeste stemmen te confor-
meren.

[in marge: ’t Kindt van Teunis Janssoon, slotemaker.]

’t Versouck van de naeste vrunden van ’t nagelaten kindt
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van wijlen Thonis Janss., slotemaker, genaemt Jacob
Theunissoon, om ’t selve, oudt sijnde xii jaren, bij dispen-
satie ende uijt gratie in ’t weeshuijs ontfangen te mogen
worden, is goetgevonden uijt gratie te accorderen.

[in marge: ’t Versouck van Jan Garbrandtss., biersteker.]

’t Versouck van Jan Garbrandtss., biersteker, om te hebben
mitiguatie van de insinuatie, aen hem uijt den name van bur-
germeesteren ende scepenen gedaen van uijt de stadt te
vertrecken ter cause van eenige sluickerije etc., is
affgeslagen, ende daer beneffen goetgevonden hem aen
te seggen dat hij obediere ende hem wachte van weder
inne te s comen binnen den tijt van drie jaren, op arbi-
trale correctie, noch oock daernae sonder nieu
consent op gelijcke peine.

23

[in marge: Scagen, Stoop ende Foreest, rapport,]

Opten xxixen junij 1609 es bij de Ed. burgermeesteren Cornelis Mathijss.
Scagen ende Jan Pieterss. Stoop mitsgaders den secretaris
Nanning van Foreest gedaen rapport van ’t gebesogneerde
in ’s Gravenhage zedert den xien junij lestleden totten xviiien

daeraenvolgende in dezelve maendt.

[in marge: Versouck van die van Baccum.]

Op ’t versouck van de gemeente van Baccum om de
vlasthienden aldaer vallende in pacht te mogen hebben voor
eenige jaren, is naer deliberatie goetgevonden burger-
meesteren te authoriseren om mette voors. gemeente te
mogen handelen ende henluijden d’voors. thienden noch voor
den tijt van drie jaren in pacht te laten volgen.

[in marge: Beroerende de biersteker van de v handt.]

Op ’tt rapport van de heeren burgermeesteren noopende ’t gene
henluijden aengedient was bij den officier mitsgaders de
pachters van de impost op de bieren hier ter stede, was aen-
gedient van dat zij ten huijse van een Haerlemmer bier-
steker, woonende op d’Oudegracht aen de noordtzijde,
voerende ’t merck van de handt op zijn tonnen, droncken gasten
hadden gevonden, die ten naesten bij tusschen sondach ende
saterdach lestleden den ganschen nacht overgeseten hadden,
is goetgevonden dat men denzelven biersteker uijt de
stadt zal doen vertrecken.
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[in marge: Praetensien van Jan Meijnertss., dieper.]

Voorts gedelibereert zijnde op de praetensien van Jan
Meijnertssoon, de dieper, als van ic xxvi gulden uijt sake
van dat hij 126 dagen met sijn eijgen instrument in stadts
werck hadde gewrocht ende noch van xlii gulden uijt sake
van eenich nawerck, naerder in de resolutie van de xxixe

novembris lestleden, hiervoren geroert, is goetgevonden,
hoewel men niet en verstondt de voors. praetensien gefondeert
te zijn, dat men hem om alle voldoens wille noch zal
laten volgen over alle deselve praetensien de somme van
hondert gulden eens.

[23verso]

[in marge: Ordre op den waech.]

Is voorts bij de Ed. Adriaen Heindrixz. Rabbi ende IJff Maertss.,
lakencooper, ende Jan gedaen rapport van ’t gene bij henluijden
mitsgaders Jan Jan Arentss. Rijp, volgens hare com-
missie was gebesogneert, noopende de ordre die
men in de wage deser stede zoude mogen gebruicken
tegens de groote ongeregeltheden die dagelix werden
gepleecht, ende is goetgevonden die articulen ofte
ordonnantien, bij henluijden daertoe geconcipieert met die
correctie daerop gevallen, bij provisie te arresteren
ende approberen, ende voorts dat burgermeesteren Jan
Franss., caescooper, zullen mogen versoucken om opsicht te
nemen op d’observantie van dezelve ordre, op de voet
ende ’t salaris van tachtich gulden ’s jaers, naerder in deselve
articulen gementioneert.

[in marge: Reparatie van de daken van ’t vrouwengasthuijs.]

Op ’t versouck van de regenten van ’t vrouwengast-
huijs hier ter stede, is goetgevonden denzelven te
authoriseren om het dack van ’t selve huijs te veran-
deren en d’noottelicke reparatien daeraen te doen, mits
dat de stadt tott haere lasten sal nemen de geheele
pannen.

[in marge: Noopende ’t verlaet in de Heijloër dijck.]

Op de propositie bij d’heeren burgermeesteren gedaen van-
wegen d’hooftingelanden van de Oosterpolder van
Heijloo, is naer deliberatie goetgevonden in confor-
mité van de resolutie van de vroetscappe in date
den xien martij anno 1582, dat men van stadts-
wegen sal dragen de halve oncosten van ’t leggen van
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een verlaet in de Heijloër dijck, mits dat d’ingelan-
den voors. d’ander helft van de oncosten zullen betalen.

[in marge: Noopende d’huisvrouwe van Jan Garbrantss., biersteker.]

Is voorts verstaen dat men de huijsvrouwe van Jan
Garbrantss., biersteker, die men verstaet noch in de
stadt te resideren, mede neffens haer man te zal
doen vertrecken.

24

[in marge: Nieuwe verpondingen ende collectaetie van dien.]

Is voorts goetgevonden dat men eerstdaechs sal doen publi-
catie van de verpondingen voor den loopende jare 1609 ende voorts
totte collecte van dien, van nieus gecommitteert Bar-
thout Loeven van de Hoolck, ende datt men tot gereeder
inninge van dezelven, de luijden billetten sal t’huijs
seinden, inhoudende van de sel verpondingen te moeten beta-
len binnen den tijt van een maendt.

[in marge: Beschryvinge tot Hoorn.
’t Cort in de 300cm pond over de steden.]

Op den vie july XVIC negen es gelesen missive van de Gecommitteerde
Raeden van de Staten van West-Vrieslandt ende Noorderquartiere
van de iiie july daerbij de steden van desen quartiere werden
versocht haere gedeputeerden te seynden den viie july ’s avonts
tot Hoorn in de herberge met volcomen last om te helpen
advyseren ende resolveren op de pointen daerinne verhaelt,
ende eerst omme te vinden ’t cort van desen quartiere
in de 300cm pond, over de steden geconsenteert, monterende ter
somme van xxiiiim viiic lxxv pond xiii stuvers vi penningen, daerop de
gedeputeerden gelast zyn te aenhoiren de voorslaegen die
de gedeputeerden van d’andere steden sullen willen doen ende
hen daermede conformeren ofte in cas van swaricheyt
rapport te versoecken.

[in marge: Reductie van de renten van xii op xvi.]

Op ’t tweede point om de penningen tot laste van ’t landt
op renten genomen tegens den penning xii te reduceren tegens
den penning xvi, syn de gedeputeerden gelast om daertoe
te helpen arbeyden ende advyseren, mits dat men diegeene
die niet willen gereduceert zijn haere hooftsommen
sall opleggen ende dat soowell de steden als de particuliere
soodaenige renten hebbende, sullen worden gereduceert.
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[in marge: Ontfangen over de xle penning ten plattenlande.]

Op ’t iiie point om te hebben een ontfanger apart over ’t geheele
quartier over d’incompsten van de xxxe ende xle penning ten
plattenlande, mitsgaders over de restanten van den Jan
ontfanger Raedt alsoock over de verpondingen van de
heerlicke goeden van den huyse van Egmont, syn gedeputeerden
gelast te mogen consenteren dat in elcke stadt een ontfanger
ofte tenminsten drie over ’t quartier sullen worden
gecommitteert ende dat deselve voor haere sallaris van de
respective ontfanck sullen genieten den xxen penning.

[24 verso]

[ in marge: Difficulteyten nopende 't schoorsteengelt. ]

Op 't iiii ₑ en leste poinct, nopende die swarigheyden, gevallen
in de reeckeningen van ontfangers op 't articule van 't
schoorsteengelt, sullen de  gedeputeerden insisteren
dat de reeckeningen sullen mogen werden [gesloten], mits dat die
stadt van Alcmaer sall mogen volstaen nae de
quantiteijt van de schoorsteenen bij 't leste quoyer
bevonden.

[ in marge: Commis uyt Hollandt comende. ]

Op de missive van de Gecommitteerde Raeden van Staten
van Hollandt ende Westvrieslandt om te doen cesseeren
de costen van de commis, die de penningen uyt desen quartiere
in Hollandt brengt, ende in plaetse van dyen op te nemen
de betaelinge van eenige compagnien ter concurrentie
van de penningen die 't quartier moet furneren, sullen de
gedeputeerden dien voet affslaen ende de saecke laeten
blijven op den ouden voet.

[ in marge: 't Versouck van Pieter Claesz., schoenmaecker. ]

Op 't versoeck van Pieter Claesz., schoenmaecker, om in
conformite van 't vonnisse van schepenen sijne huysfrouwe,
die haer om eenige questie van religie van hem
onthoudt, wederom tot hem te mogen crijgen, ende dat die
heeren burgermeesteren uyt den naeme van dese stede haere
autoriteyt daertoe souden willen mededeelen, es
goetgevonden dat dese saecke ter naester vergaderinge
in Den Haege aen de heeren Staten voorgedraegen sall worden
omme daerop een generale voet te mogen raemen.

[ in marge: Roert de waege. ]
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Is voorts goetgevonden dewijle Jan Fransz., caescoper,
omme de lxxx guldens hem aengeboden als opsiender van de waege,
onwillich is 't selve daervooren aen te nemen, dat men den
selven sall mogen aenbieden hondert gulden ts'iaers ende
dat men in gevalle van weygeringe een ander bequaem
persoon daertoe sall mogen despicieren. Ende om de
caesdraegers in hun versoeck mede yet tegemoet te
gaen, is goetgevonden, dat uyt de drie veemen ofte
maetschappen bij de nieuwe ordonnantie geraemt 's weecks

[25]

twee uyt elcke veem sullen overgaen ende dat men voorts de
caesdraegers sall aenseggen soo deselve hen niet beter tot
geryve van de coopluyden ende huysluyden en quyten, dat men de
vierde schale ende xii berryen sall toestellen ende een yeder
laeten draegen dient gelieft.

[ in marge: Bruggen over de vaert voorbij Ursem. ]
[Verlaten voor die van Meysen.]

Is mede verstaen dat men met alle mogelicke middelen sall
soecken te beletten dat de twee bruggen, die voorgenomen zijn
gelegt te worden over de nieuwe vaert nae Hoorn voor Ursem
boven de twee bruggen alrede gemaect zijn, sullen mogen
naegemeten worden, ten eynde deselve vaert niet verder en werde
geinccomodeert ende dat men mede debvoir sall doen om
de verlaten, die voor die van Meysen gelegt sullen worden,
soo westelick te doen leggen als 't mogelick sall zijn.

[ in marge: Rapport van 't gobesogneerde tot Horen. ]
[ in marge: Reductie van de interessen tegens den penningen xvi. ]

Op ten vii ₑ july 1609 is bij de burgermeester Medemblick
gedaen rapport van 't gebesogneerde opten lesten dagvaert
tot Horen gehouden. Ende is voorts
bij occatie van 't zelve rapport naer deliberatien goetgevonden
't approberen de resolutie aldaer genomen, van datt men de
penningen loopende op obligatien tegens een interest van vii ten hon-
dert sal reduceren tegen ses gulden v stuyvers, welcke reductie
ingaen zoude op ten xx ₑ deser maendt.

[ in marge: Beschrijvinge in Den Hage. ]

Is voorts gelesen een missive van de Gecommitteerden Raden in Den
Hage van den i ₑ july lestleden, daerbij de edelen ende steden
werden beschreven in Den Hage te comen in competenten getale, tegens
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den xiiii deser om te helpen adviseren ende resolveren op den 
bijgaende poincten.

[ in marge: Onaffgedaene poincten. ]

Ende noopende het iₑ poinct, sprekende van de poincten in voor-
gaende dachvaerden niet affgedaen, is goetgevonden dat de
gedeputeerdens dienaengaende zullen persisten bij voorgaende
resolutie.

[25v]

[ in marge: Noopende het debvoir vande andere provincien.]

Sijn mede gelast om alle debvoiren te helpen doen ne-
vens d'andere leden vande vergaderinge, om d'andere
provincien te helpen bewegen tottet opbrengen van hare
quoten in de lasten van der oorloge.

[ in marge: Swaricheden uijt het bestandt voor te vallen. ]

Sijn van gelijcken gelast om te helpen adviseren ende
resolveren op de swaricheden die uijt het tractaet van
het bestandt zullen geproponeert mogen werden ende
hen dien aengaende mette andere leden ende steden con-
formeren.

[ in marge: Ordre op d' aenstaende verpachtingen. ]

Sullen hen van gelijcken mogen conformeren, noopende
d'ordre op de verpachtinge vande middelen die in
julio gewoon zijn verpacht te worden.

[ in marge: Voorvallende zaken. ]

Beroerende de verdere voorvallende zaken, concer-
nerende de welstandt der landen, onderhoudinge
vande handelinge van 't bestandt, eensamentlicke
die vruntschappe mette coningen, princen ende republycken,
sullen de gedeputeerdens hen mede conformeren
mette meeste ende beste stemmen en in cas van
swaricheijt rapport versoucken. Ende zijn gecommitteert
om d'zelve resolutien inne te brengen en burgermeesteren Stoop ende
Rabbi ende d'secretaris Foreest.

[ in marge: Noopende het drijven op de Scermer. ]
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Op 't versouck vande gemeene drijvers op Graft
ende Rijp om op 't Scermer te mogen drijven, gelijck
bij anderen op de Purmer ende de Waerdt wert
gedaen, is naer deliberatie goetgevonden 't zelve
versouck aff te slaen, ende dat de gedeputeerdens
gaende ter dachvaert zullen 't gene voorsz. is remon-
streren, ende insisteren datter ordre zoude gestelt
mogen worden dattet placcaet vanden visscerije
oock over d'andere wateren zoude mogen geobser-
veert werden.

[26]

[ in marge: Pieter Heertgesz. alias Piet Schar.]

Op de propositie vande heeren burgermeesteren, noopende
de fraude, gepleegt bij Pieter Heertgesz., biersteker, mette
setten van gelagen, is goetgevonden, dat men denzelven
mede belasten zal uijt de stadt te vertrecken.

[ in marge: Noopende alle andere sluickers.]

Ende aengesien de groote menichfuldicheijt van de frau-
den ende sluickerijen, die hier ter stede in praejudicie vande
steden-excijsen werden gepleegt, is goetgevonden ende
geresolveert, dat alle dengenen, die nae desen bevonden
zullen werden fraude gepleegt te hebben, mede geboden
ende geordonneert zal worden uijt de stadt te vertrec-
ken tot discretie van de heeren burgermeesteren ende scepenen.

[ in marge: Versouck van Aeriaen Harcxsz. ]

Op 't versouck van Aeriaen Harcxsz. om voor 't intrecken
van zijne huisinge boven de driehondert gulden, hem bij de
vroetschappe toegeleijt, noch ijet te mogen genieten ten
aensien dat hem ontrent drie voeten meer affgeroijt zijn
aen de noordtwesthoeck als nae d' iᵉ resolutie geraemt ende affgeteickent was ge-
weest, is goetgevonden denzelven noch toe te leggen
de somme van twintich car. gulden.

[ in marge: Een geul inde Keijsers-straet. ]

Op 't versouck vande regenten van 't mannegasthuijs ende
huijs-armen deser stede, is goetgevonden te consenteren, dat
in de Keijsers-straet een geul zal worden gemaect
tot gerijve van de supplianten ende anderen aen dezelve straet
belendt zijnde, mits dat de stadt in 't maecken van den-
zelve zal dragen de halve costen ende datt d'andere
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helft van deselve costen mitsgaders de reparatie
van dien zal comen tot laste van dengenen, die denzel-
ven zullen gebruicken, ten ware bij burgermeesteren ende sce-
penen naer genomene inspectie een bequamer middel
bedacht conde werden om de supplianten ende andere aenge-
lendens te cunnen helpen.

[ in marge: De weduwe van Jacob Mienen. ]

Op 't versouck vande weduwe van Jacob Mienen, is
goetgevonden, denzelven te remitteren de somme van
achtien gulden, die zij noch sculdich was uijt sake van
huishuijre.

[26 verso]

[in marge: Resolutie vanden Hoogen Raide inder zaecke Adolphi Venatoris]

Opten xxviien Julij 1609 zijn binnengestaen de E.
M.rs Rombout Hoogerbeets ende Jan van Santen, rai-
den in den Hoogen Raide in Hollandt, mitsgaders Evert
Both van den Gem,  substituit griffier vanden zelven Raide,
als commissarissen etc., ende hebben achtervolgende haerluyden
last ende commissie ter praesentie van Adolpho Venato-
re uijtgesproken ende geprononcieert de resolutie
bij den voors. Hoogen Raide besloten ende genomen in de
zake van den voornoemde Adolpho Venatore, volgens
het dictum daer van overgelevert. 

[in marge: Rabbi ende Foreest rapport]
[in marge: Nieuwe beschryvinge in Den Haege]

Opten xxviiien July 1609 is by de burgemeester Rabbi ende
secretaris Foreest rapport gedaen van ’t gebesoigneerde
ter laesten dachvaert in ‘s Gravenhaege, ende syn
de gedeputeerden gaende ter dachvaert, die volgende de
missive  vande heeren Gecommitteerde Raiden vande Staten
van Hollandt ende Westvrieslandt wesen sall in Den Haege
den iiien Augusti toecomende, gelast hen te reguleren
in conformité van voorgaende resolutien.

[in marge: sluys tot Rustenburch]

Op de missive van die van Geestmerambacht om op
donderdach toecomende yemant van deser stede wegen te
willen seynden binnen Outcarspel met volcomen laste
om te consenteren inde sustenue vanden processe tegens
die van Drechterlandt nopende het toeslaen ofte
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stoppen vanden sluyse tot Rustenburch, ende daertoe
ven deser stede wegen te draegen een vierde paert van de costen
gemerct die van Ursem, Opdam ende Hensbroeck voor
uyt tot dieselve costen presenteren d’eene helfte,
es goetgevonden de E. mr. Jan van Wittendel out-
burgemeester te committeren, met laste om met alle
middelen te arbeyden te eynde die questie met
gevoechlickheyt soude mogen werden affgemaect sonder
tot aenneminge van eenich proces van deser stede
wegen te verstaen.

27

[in marge: Jurisdictie tusschen Egmondt ende Alcmaer]

Is voorts goetgevonden dat de gedeputeerden gaende ten
dachvaert hen sullen mogen vervoegen by haere Gen. van
Egmondt om van de selve soo by monde als gescrifte
te verstaen tgeene  de selve heeft laeten aendienen
met dese stede te willen handelen nopende de jurisdictien.

tot 

[in marge: Questie nopende de maten in de brouweryen.]

Op de remonstrantie van de heeren schepenen nopende de
questie gevallen voor heure E. tusschen de affgegane
pachters van de impost vande bieren tegens de brouwers alhyer
op’t affnemen van de cleyne maten, es goetgevonden de voornoemde
brouwers ten aensiene van de lange voorgaende observantie ende
dat voor date van de laeste keure geene waerschuwinge
es gedaen, de selve voor dese mael te absolveren van de eysch
van de voors. pachters.

[in marge: Nopende d’ interdictie van ’t biersteken]
[in marge: Niet te biersteken dan nae voorgaend consent]

Is mede verstaen dat die geene die ter cause van sluyckeryen
de neringe van ‘t biersteken geinterdiceert is ofte noch sall
mogen worden, de selve neringe niet en sullen mogen doen 
door yemant van haere kinderen ongehuwt zynde, ende soo die selve
gehuwt mochten zyn, dat de selve neringe in sulcke gevallen
niet en sall mogen gedaen worden in ‘t selve huys daer inne
te voren de sluyckerye is gecommitteert, ende dat men
voorts by keure sall statueren dat niemant het
biersteken hyer ter stede sall mogen doen dan nae
voorgaend consent van schoudt, burgemeesteren ende schepenen.

[in marge: Frans Meynertsz Bom]

Voorts is goetgevonden Frans Meynertsz Bom, jegenwoordich
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versekert ter cause van vehemente presumptie van
sluyckerye, alsnoch eenige daegen hem te laeten bedencken
om te sien off hy soude mogen comen tot bekentenisse ofte
naedere verclaringe ende soo hy opiniatreert den selven
te mulcteren in een somme van C. gulden met interdictie
van syne neringe voor de tyt van een jaer  als anderen
gedaen is.  

[27 verso]

[in marge: Mathijs  Wolff Biersteker]

Ende es goetgevonden Mathijs Wolff Biersteker ter
oorsaecke van het setten van gelaegen  't huy  t' zynen huyse
bevonden, uyt die stadt te doen vertrecken, gelyck
andere van gelycke natuyre gedaen es.

[in marge: Gerrit Dircxsz. Houtcopers erffgenamen]

Es voorts verstaen dat d' erffgenamen van Gerrit Dircxz.
Houtcoper gehouden sullen zijn te draegen als andere
burgers, de costen van de platinge die aldaer geleyt
sall worden, ende in cas van onwillicheyt de selve daer
toe te compelleren.

[in marge: Wormer ende 't Jisp]

Op de requeste van die van Wormer  ende 't Jisp om te
hebben restitutie van de papieren ende munimenten hen
toecomende ende in de trouble hyer gevlucht, es goetgevonden
dat die voors. munimenten eerst ende alvoren bij de 
presiderende burgemeester ende een vande secretarissen sullen worden
gevisiteert, ende in gevalle de selve niet bevonden worden 
de stadt te raecken, dat men  de selve henluyden in sulcken
gevalle sall restitueren, mits dat men hen sall recommanderen
de sluys van Knollendam om de stadt daerinne 
zoo veele te accommoderen als doenlick sall zijn.

[in marge: Op huijden den iien augustus 1609 hebben Jacob Willemsz. schepen van Wormer 
ende Michiel Pietersz. schepen van 't Jisp, uyt handen van de heren burgemeeestereren 
ontfangen de stucken ende munimenten hyer ter zijden geroert, dese stad daer van 
bedanckende, ende oock belovende in alles wes mogelick sall zijn, dese stede in 't regardt van
de sluyse van Knollendam soo veele te accommoderen als eenichsints doenlick sall zijn]

[in marge: Stoop, Rabbi ende Forreest rapport]

Op ten xen augusti 1609 es bij de E. Jan Pietersz. Stoop
ende Adriaen Heindrixz. Rabbi, burgermeesteren, ende Nanning
van Foreest, secretaris, gedaen rapport van 't gebesogneer-
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de op ten lesten dachvaert in 's Gravenhage.

[in marge: loterije te versoucken]

Is voorts naer deliberatie goetgevonden dat men ter
gelegener tijdt aen de heeren Staten zal versoucken
octroij voor dese stede om een loterije te mo-
gen opstellen.

[in marge: beroerende Hermannum Johannis]

Is mede goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om voor haer te ontbieden Hermannum Joannis, jong-
geselle die geseijdt werdt jesuïtisch te wesen, ende 
tot Enchuisen gebannen is, ende den zelven aen te seggen

28

dat hij uijt dese stede vertrecke sonder weder daerinne te
comen, sonder voorgaende consent, op peine van correctie
deser stede.

[in marge: dese resolutie es den voornoemden Hermannum bij de heeren burgermeesteren  
ende schepenen ter presentie van de officier aangeseyt,  ende hem belast daer  nae te 
reguleren. Actum den xxii augusti 1609.]

[in marge: acte van aggreatie]

Is voorts geëxamineert de acte van aggreatie uijtt
Spagniën overgecomen, ende goetgevonden dat men van
deser stede wegen daermede zal nemen contentement.

[in marge: sluys tot Rustenburch] 

Op den xviiien augusti XVIC negen gelesen zijnde de
requeste ende andere stucken van die van Ursem,
Opdam ende Hensbroeck, nopende 't  stoppen van de sluyse
tot Rustenburch bij die van Drechterlandt gedaen,
versoeckende dat de stadt henluyden soude willen
assisteren om de voors. stoppinge tot de wijdte
van de sluys met het optrecken van de geslagen paelen te 
openen ende  henluyden tot dien eynde bij te voegen
eenige punten ofte praemen, ende de gecommitteerden
van Ursem, Opdam ende Hensbroeck oock bij monde 
gehoort zijnde, is goetgevonden de voornoemde versoeckers
te accorderen, alle 't geene sij soo van instrumenten,
schuyten als anders, tot opneminge van de voors. stoppinge
uyt dese stede sullen willen gebruycken, mits dat
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alles voor dese tijt  op haeren  naeme ende t' haeren costen 
sall moeten gedaen worden.

[in marge: Pieter Cornelisz. Cunst]

Op de requeste van Pieter Cornelisz. Cunst es goetgevonden
den selven aen te seggen dat hij met de begonste
reparatie van 't  uyrwerck sall voortgaen, ende 't selve
gedaen zijnde, dat men als dan op sijn versoeck favorabelick
sall letten.

[in marge: Mr. Jacob Oerle]

Is voorts goetgevonden mr. Jacob van Oerle te houden 
voor gerecommandeert, om met goetbevinden van de
opsienders tot de schole te senden ordonneren, in eenige
van de schooldiensten gebruyct te mogen worden.

[28 verso]

[in marge: Diepen van die vaert nae Schagen Langedijck enz.]

Opte requeste van de schuytvoerders van Schagen,
Valckecoge, Dircxhorn, Calverdyck en Langedijck,
es goet gevonden fabryckmeesteren aen te doen seggen ten
eynde de selve aen d'ingelanden van ’t Swijnmeertgen
sullen bevorderen dat de vaert voor ’t selve
meertgen behoorlick werde gediept, ende dat
de selve oock d'ondiepten de stadt raeckende
sullen doen opnemen.

[in marge: Swaricheyden met den ontfanger Kegelinck]

Op den xxiiiien augusti 1609 gedelibereert zijnde op de
missive van de gedeputeerden van deser stede wegen
ter dachvaert zijnde nopende de voorslach aen die van der
Goude te doen tot beslichtinge van de saecke van
Kegelinck, te weten dat 't landt soude geven 36000 l.
ende dat men den ouden Kegelinck soude doen geven gelijcke
36000 l., ende dat daermede de crediteuren hen souden
laeten genoegen, ende die van der Goude de penningen
bij hen tot noch toe van 't landt innegehouden an 't landt
te laeten volgen, es goetgevonden de gedeputeerden te
lasten hen aen voors. voorslach om de consequentie aff
te slaen, maer ter contrarie dat men die van der 
Goude sall wijsen den wech van justitie, ende den
ontfanger Kegelinck exemplaerlick straffen,
doch aleer singulier te zijn sullen hen met de
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meeste stemmen mogen conformeren, mits dat
die heren Staten voortaen om een yegelick voor schade
te hoeden, geene obligatien ven eenige ontfangers sullen
aennemen, tenzij die selve geaggreert zijn bij die
Gecommitteerde Raeden.

[in marge: Stoop, Rabbi ende Coren rapport]

Opten xxixen augusti 1609 is bij de heeren burgermeesteren
Stoop ende Rabbi ende secretaris Coren gedaen rapport
van 't  gebesogneerde opten lesten dachvaert in 's Gra-
venhage.

[in marge: Subsidie voor de Oostindissce Compagnie]

Is voorts bij de occasie van 't selve rapport goetgevonden
te approberen 't consent bij de voors. gedeputeerden op’t be-

29

hagen van hare principalen gedragen in een somme van
100.000 l. 's jaers tot onderhoudt van de soldaten die in Oost Indiën
werden gehouden, ende ammonitien ende andere behoeften
daerte noodich in de forten tot Terrenata, Ambona ende
Maccan etc.  voor den tijt van drie jaren.

[in marge: Swaricheyden met Kegelinge]

Voorts gerapporteert zijnde dat niettegenstaende de difficul-
teit bij d'voors. gedeputeerdens achtervolgende de resolutie hier-
boven staende inde vergaderinge voorgewent, beroerende de
sake van Kegelinge, echter goetgevonden was de sake
op d'voorslach in voors. resolutie geroert, te concluderen
ende te arresteren, ten ware de difficulterende steden daer
bij persisterende binnen viii dagen wederom schreven. Is
naer deliberatie goetgevonden, de sake te laten passeren
sonder oude nieu schrijven.

[in marge: Dachvaert in 's Gravenhage]

Op ten 5en septembris 1609 is gelesen een missive vande Gcommiteerde Raiden van de Staten
van
Hollandt van xxviien augusti lestleden daer bij de edelen ende 
steden werden beschreven om tegens de viien deser in Den Hage te 
compareren ende te helpen besogneren op de bijgaende poincten
van beschrijvinge.

[in marge: Resumtie van de ordonnantie van de gemeene middelen]
[in marge: impositie van de Scotse colen] 
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Ende is opt ien  poinct goetgevonden de gedeputeerdens te lasten
om opte resumtie van de ordonnantie van de gemeene middelen
die in septembris verpacht worden te helpen besogneren, ende noo-
pende de veranderinge te doen in de ordonnantie op de wolle
lakenen, als oock noopende een impositie te stellen op de
scotse coolen, hen mogen conformeren met d'andere leden, be-
houdelick dat zij zullen mogen voorhouden off niet bedencke-
lick en is d'impositie op de colen nu bij tijde van treves
van nieus in te voeren.

[in  marge: convoyen en licentien]

Sijn mede gelast om hen te mogen conformeren noopende 
het redres van lijste van de convoyen ende licenten, ende
excutie van dien.

[29 verso]

[in de marge: Beroerende eenige disputen resulterende uyt het tractaet van treves]

Sijn van gelijcken gelast om hen te mogen conformeren
noopende de clachten zoo van de zijde van den heeren Staten
als Eertshertogen gedaen opte gepretendeerde gebreken
in 't voldoen van het tractaet op 't bestandt, ende dispu-
ten, vallende op 't poinct van de restitutie van de geconfis-
queerde goederen etc.

[in marge: Poincten in voorgaende dachvaert niet affgedaen]

Noopende de poincten in voorgaende dachvaerden niet
affgedaen, zijn de gedeputeerdens gelast haer te regu-
leren nae voorgaende resolutien daerop genomen.

[in marge: Voorvallende saken]

Ende noopende voorvallende saken zijn gelast haer
te mogen conformeren etc. ende in cas van swa-
richeyt rapport te versoucken.

[in marge: lossrenten uyt de capitale leeninge te reduceren]

Op 't schrijvens van de Gecommiteerde Raiden tott Horen van de
iiiien deser is verstaen bij forme van interpretatie
van 't advijs deser stede, dat onder de resolutie bij 
de magistraten van desen quartieren in julio lestleden
genomen, noopende de reductie van de lossrentebrie-
ven van 12 ende 14 op 16 mede begrepen zijn de
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losrenten spruitende uijt de capitale leeninge ende
verdubbeling van dien.

[in marge: 't  qouyer van 't  heertstedegelt hier ter stede]

Op 't zelve schrijvens is mede goetgevonden de bur-
germeesteren Steenhuijs te lasten, om t qouyer van 't 
heertstedegelt, laest bij dese stede overgelevert
noch te maincteneren, ende staende te houden, doch
indien d'andere steden van 't quartier niet en cunnen
gebracht werden, om 't zelve aen te nemen, sal de
zelve, om te voorcomen verdere disputen onder de voors.
steden, eijntelick mogen bewilligen dat de respectieve
quoyeren van de steden deser quartier, gerecht ende
gedresseert worden, nae 't  quoyer van Edam.

[in marge: Rapport van de rekeninge van de thresorier van den jare 1606]

Is voort bij de gedeputeerdens ter auditie van de re-
keninge van de thresorier van den jaere 1606 geweest
zijnde, rapport gedaan, daeruyt verstaen es dat de
selve schuldich blijft als meer ontfangen dan uytgegeven 
hebbende de somme van [doorgestreept onleesbaar bedrag] etc.

30

[in marge: Auditeurs van de rekeninge van de thresorier van den jare 1607]

Ende is voorts goetgevonden te deputeren, tott hooringe
van de rekeninge van den thresorier van den jare
1607 de E. Scagen ende Rabbi, burgermeesteren, Stoop ende
Persijn, scepenen, Quinting ende IJff Maertss., vroetschappen.

[in marge: Pieter Corneliss. Cunst]

Is noch opt versouck van Pieter Cornelissoon Cunst
goetgevonden, den zelven als hij bij fabrijckmeesteren te
werck gestelt werdt, aen de uijrwercken deser stede
te laten volgen dertich stuivers 's daegs.

[in marge: 't hoeckhuijs in de Lombertssteeg]

Is verstaen dat seker huijs staende op de hoeck van de Lom-
baertssteech, gemaect zijnde bij testamente aen de
armsten van den geslachte, vrij sal zijn van verpondingen,
welverstaende  als 't selve bij d'voors. armsten niet en wert
selfs bewoondt, mer aen anderen verhuijrt, dat alsdan de
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huijrder zijn contingent inde verpondingen zal moeten
dragen ende betalen.

[in marge: Versouck van de gebuiren op’t oude hontsbosch noopende de geule in de 
Keijsersstraet]

Opt 't versouck van de gemeene gebuiren op 't oude hontsbosch
is goetgevonden te accorderen dat de geul in de nieuwe
Keijsersstraet, zal opgemaeckt werden tot costen van de
stadt, zoo noopende de maeterialen als aerbeijtsloon, mits
dat d'zelve eens opgelevert zijnde, de reparatie van dien
voort zal comen tott laste van de supplianten.

[in marge: Versouck van burgermeesteren van Wesop.]

Is gelesen een requeste van burgermeesteren van Wesop, daerbij
zij versoucken dat de stadsexcijse alhier op haere bieren,
niet hooger als op d'ingebrouwen bieren deser stede, ge-
practiseert en soude werden, ende goetgevonden de
zelve deliberatie noch uijt te stellen.

[in marge: Versouck van de heren Teijlingen ende Biman ende mr. Jan Frerixz.]

Op 't versouck van de stadtsdoctoren Teijlingen ende 
Bijman, ende stadts chirurgijn, om eenige recompense
te hebben van sekere cure bij haer door laste van burgermeesteren, gedaen aen seeckere
twee personen die besmett geweest zijnde met de con-
tagieuse siecte van pocken, in den pesthuijse hebben
gelegen, is goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om
henluiden daer van in de redelicheijt te contenteren.

[30 verso]

[in marge:versouck van mr. Jan Vrericxs. chirurgijn]

Opt versouck van mr. Jan Frederixz. voors. om te hebben
verhooginge van sijn jaerlix tractament van
een op twee hondert guldens mitsgaders zijne medicamenten
die hij in de gasthuijsen ofte armen verbesicht, vrij te
mogen hebben etc. Is naer deliberatie goetgevonden hem
te gunnen verhooginge van vijftich gulden ‘s jaers boven de
hondert gulden die hij alreede jaerlix is treckende.
En 't verder versouck afgeslagen.

[in marge: beroerende de separatie van de grossiers ende uijtslijters van de wolle lakenen]

Opten xviii en septembris 1609 is gelesen een missive
vande xvien  deser van de gedeputeerden deser stede, zijnde ter dachvaert in 's Gravenhage, 
daerbij
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zij versoecken de resolutie en 't advijs vande vroetscappen
deser stede noopende de instantie bij die van Amsterdam
gedaen om in d' ordonnantie van de wollen lakenen noch
voor d'aenstaende verpachtinge de grossiers van de
uijtslijters gesepareert ende van ‘t looden ende afschrij-
ven van gevrijet te hebben. Ende naer deliberatie is
verstaen dat men aen die van Amsterdam zal
versoecken dat de verpachtinge van de voors. impost
zal mogen voor dees tijt voortganck hebben op
den ouden voet, mits dat men tegens de naest-
volgende verpachtinge dat stuck naerder zal exa-
mineren en daerinne doen zoo men sonder ondien-
ste van den landen oordelen zal te cunnen geschieden.

[marge: versouck van de erfgenamen van d' oude schout]

Op 't versouck vande erfgenamen van Jan Dirxz., in zijn leven
scout deser stede, is goetgevonden henluijden te
gunnen remissie ende quijtscheldinge vande onbetaelde
verpondingen op haer zaliger vaders huijs daer hij in gewoont
heeft, vervallen gedurende 't leven van haer voors. vader.

[marge: Stoop Rabbi ende Foreest rapport]

Op den xxvien septembris 1609 es bij de burgemeesteren Jan
Pietersz. Stoop en Aedriaen Hendricxz. Rabbi, mitsgaders
Nanning van Foreest, secretaris, gedaen rapport
van 't gebesonigieerde ter dagvaert in
's Gravenhage tot den xviiien  septembris toe.

31

[in marge: nopende de penningen toekomende de kinderen
van Alidt Cornelisdr. ter weescamer zijnde]

Opt rapport van de E. mr. Jan Wittendels nopende de
swaricheyden ontstaan ter weescamere deser stede
over de penningen gecomen van de vercochte goederen toecomende de
kinderen van wijlen Alidt Cornelisdr., is goetgevonden
weesmeestren te authoriseren om uyt de voors. penningen te voldoen
de schulden Jannitgen Cornelis, der kinderen bestemoeder,
raekende. En nopende 't vorder, te nemen het advys van
rechtsgeleerden.

[in marge: Opten 10en decembris 1609 gelesen sekere consultatie
van geleerden ende voorts versocht zijnde 't advijs van de vroetschappe, is
naer deliberatie goetgevonden dat men de stadt in dese sake
niet verder en zal engageren maer de voocht ende crediteuren
met malcanderen laten bewerden.]
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[in marge: Leges scholasticales]

Sijn voorts gearresteert de wetten op de op de schole
gemaect in sulcker voegen de selve bij de gecommitteerden
zijn in geschrifte gestelt mits dat bij provisie de heeren
burgemeesteren sullen representeren de plaetse van de scholarchen.

[in marge: Missive van de heeren Staten om eenigen uijt den classe
en kerckenraet in Den Hage te doen comen]

Opten vien octobris 1609 is de vroetschappe voorgedragen zekere
missive van de heeren Staten in date den vien deser, daerbij de heeren
burgermeesteren, raden ende regierders deser stede werden versocht om te
procureren dat eenigen van den classe ende kerckenraedt alhier hen
tegens de viide derzelver maendt in 's Gravenhage te laten vinden    
om ‘s anderendaechs in hare E. Mo. vergaderinge gehoort te werden
tegens eenigen van de dolerende predicanten mitsgaders 't gene
daerinne alreede bij burgemeesteren was gedaen.

[in marge: versouck van de predicanten ende kerckenraedt]

Is voorts gelesen sekere requeste vande predicanten ende ouderlingen
vande kercke deser stede, daerbij zij versoecken dat van
deser stede wegen aen de heeren Staten instantie gedaen zoude
worden  ten einde de geaccordeerde sinode provinciael metten
eersten uijtgeschreven ende gehouden zouden mogen werden. Ende is
bij de meeste stemmen goetgevonden dat men van dese
stede wegen aen de heeren Staten instan zal aenhouden in con-
formité van 't voors. versoeck.  

[in marge: versouck Adolphi Venatoris]

Is noch gelesen een requeste van Adolpho Venatore, daerbij
hij te kennen geeft, dat hij nevens andere predicanten ende
eenigen uijt den classe ende kerckenraedt deser stede bij de E.
heeren Staten was beschreven ende dat hij derhalven ijet

[31 verso] 

hadde te versoecken ende te proponeren 't welck dienen soude
tot vorderinge van de gemeenen ruste ende onderrechtinge van de heeren Staten,
ende versochte te dien fijne te mogen binnenstaen, ende 
naer deliberatie is bij de meeste stemmen goetgevonden
dewijle de remonstrant en d'anderen beschreven waren voor
de heeren Staten, dat de remonstrant aldaer zoude mogen
voordragen 'tgene hij te proponeren hadde.
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[in marge: A.Rabbi, J.Medemblik, J.Steenhuis en Pr. Van Teijlingen opten dachvaert]

Voorts dewijle opten dachvaert in 's Gravenhage vergadert
zoude werden de zake van de oneenicheijt in de kercke deser
stede mitsgaders noopende 't verleggen vande Nieuwendam-
sche sluijs, zijnde zaken deser stede grootelix importerende,
is goetgevonden te committeren de E. Adriaen Rabbi, Doed
Janss. Medemblik, burgermeesteren, Jacob Willemss. Steenhuijs
ende Pieter Jacobss. van Teijlingen, vroetschappen deser stede,
om in 's Gravenhage te vaceren tot dat dezelve saken
affgehandelt zullen zijn. Ende dat daernae de verdere
dachvaert bij de praesiderende burgermeester en de secretaris waer-
genomen zal worden.

[in marge: versouck vande buiren opte Dijck noopende 't uijthallen]

Opt versouck vande gemeene buiren opten Dijck ende
omme goede consideratien, es goetgevonden den tijt
om te mogen uijthallen2 te prolongeren ende te brengen
op een maendt, te weeten vanden xvien octobris totden
xvien novembris.

[in marge: versouck van Aeriaen Stoffelss., lijndraeijer]

Op’t versouck van Adriaen Stoffelszn., lijndraeijer, is
goetgevonden denzelven te consenteren dat hij zijn lijnbaen
buiten de Nieuwelanderpoort met pannen mach over-
decken, doch met conditie van de brandt als andere
timmeringen buiten de stede geaccordeert zijn.

[marge: Sluijs van Monnickendam]

Den xxixen octobris xvic en negen is op’t schrijven
van die van Purmerende nopende de sluijse van
Monnickendam leggende in Nieuwendam, naedyen die
van Haerlem en Amsterdam goetgevonden hadden
alvoren heure finale advijs in de vergaderinge vande heeren
Staten te verclaren, deselve sacke nader te leggen

32

in deliberatie van haere principalen, goetgevonden dat
de presiderende ende volgende burgemeester hen sullen vervoegen
naer Haerlem ende Amsterdam om de magistraten
aldaer te vertoonen het interest 't welck dese stede
in 't verleggen van de sluys soude comen te lijden, ende hen
soo’t mogelick is te bewegen tot conformatie van de
resolutie alhyer genomen.

2 Verkoop in het klein van vlees.
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[in marge: Beroepinge van Johanne Geesteranis]

Op 't schrijven van die van Vrelandt om voor de tijt van
ses ofte seven jaeren gedient te worden van de persoon
van Jan van Geesteren tot heuren dienaer der
kercke, is goetgevonden burgemeesteren te authoriseren
om diesaengaende met die van Vrelandt te mogen
handelen op soo weynige jaren als doenlick sall zijn.

[in marge: Rapport  van 't gebesoigneerde tot Haerlem en Amsterdam]

Opten iien novembris xvic negen is gehoort 't rapport
vande voornoemden  gedeputeerden van haeren gebesoigneerde
tot Haerlem ende Amsterdam.

[in marge: Rapport van 't gebesoigneerde in 's Gravenhage]   

Is mede gedaen rapport bij de gedeputeerden vande leste
dachvaert gesonden in 's Gravenhage

[in marge: Ondiepten inde Langereys]

Es voorts goetgevonden dat de heere dijckgraeff van
Geestmerambacht de waertschappen van Geestmer-
ambacht sall ontbieden om met d’ heeren burgemeesteren te
mogen spreken nopende 't wegnemen van d’ ondiepten in de
Langereys.

[in marge: Beschrijvinge tot Hoorn.]
[in marge: Bedijckinge van 't  Coegras]

Op den xviien novembris 1609 es gelesen missive van de
Gecommitteerde Raeden van de Staten van Westvrieslandt
ende Noorderquartiere in date den xiiien deser, daerbij de
steden van 't selven quartiere versocht worden om haere
gedeputeerden tot Hoorn te seynden tegens den xviiien der-
selven maent 'tsavents in de herberge, met volcomen
last omme neffens de gedeputeerden van Amsterdam
die tot dien eynde mede beschreven zijn, te helpen delibereren
ende resolveren op de bedijckinge van 't Coegras langes de
strande tusschen het Ooge ende Huijsduijnen, ende

[32 verso] 

nae deliberatie is goetgevonden dat die gedeputeerden van 
deser stede wegen de voorschreven bedijckinge sullen helpen 
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vorderen met die beste middelen die voorgeslaegen 
ende geraemt sullen konnen worden.

[in marge: straet bij de keeten van de burgemeester Schagen]

Op’t versoeck van den E. Cornelis Mathijss. Schagen, 
burgemeester, ende Adriaen Cornelisz., sijnen soon, es
goetgevonden burgemeesteren ende schepenen te authoriseren 
omme neffens fabrijckmeesteren te nemen inspectie 
van de gelegentheijt vande plaatse al waer de selve 
versoecken ende sustineren aen den westzijde van haere
keet ende erve de straet tot coste van de stadt 
gemaect te hebben, om der selver rapport gehoort, 
daer nae op’t voors. versoeck gedisponeert te 
worden soo men bevinden sall te behoiren.

[in marge: Jan Pietersz. Camerling]

‘T versoeck van Jan Pietersz. Camerling om te hebben 
vergoedige van seecker landt en de boogaert sijne 
overleden huijsvrouwe met haere susters ende broeders 
in de vergrotinge van de stadt affgedolven, mitsgaders 
van de helft van de somme van tweehondert gulden bij 
sijne huijsvrouwen moeder tot exu betaelt, es 
affgeslagen overmits die stadt verstaet zij hem 
niet gehouden te zijn, maer es den selven niettemin 
uijt gratie gegunt alterminatie van de verschenen 
landthuijren die hij aen de stadt schuldich is te betalen 
op drie eerstkomende meijedaegen, telken een
derde paert, mits stellende suffisante cautie.

[in marge: Pieter Ariensz damastwercker]

Op ’t versoeck van Jannitgen Joris huijsvrouwe van 
Pieter Ariensz., damastwercker, tegenwoordich 
crancksinnich, es goetgevonden de regenten van 
‘t mannengasthuijs te ordonneren den selven alsnoch 
bij provisie te doen onderhouden.

[in marge: de kinderen van de E. Claes Wormersz.]

’T versoeck van de vrienden van de twee kinderen van Claes 
Wormersz. om deselve in ’t weeshuijs te mogen 
crijgen, is om de consequentie affgeslaegen. 

[33]

[in marge: werckhuijs voor de huijsittemeesters]
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Op ’t versoeck van de regenten van de huijsarmen deser stede 
om de woninge ende plaetse in ’t Oude Hof hen gegunt op den 
xiiiie february lestleden, tot coste vande stadt 
bequaem gemaect te hebben is goetgevonden hen 
versoeck voor soo veel de timmeragie van den huijsinge 
aengaet te accorderen, mits dat sij de vordere 
commoditeijten soo van meublen als anders sullen 
becostigen.

[in marge: Petrus Cornely, dienaar des woordts Godts]

’T versoeck van Pieter Cornelisz. dienaer der kerkcke alhyer 
om van sijne dienst ontslagen te worden, es in 
state gestelt ter tijt toe de gemeente alhyer 
van een ander dienaer sall wesen voorsien.

[in marge: Gerrit Jansz. schuijtvoerder]

Op’t versoeck van Gerrit Jansz. schuijtvoerder is goet 
gevonden dat de deecken ende raedts van ’t schippers-
gilt jegens de suppliant voor de heeren burgermeesteren 
sullen mogen werden gehoort.

[in marge: opneminge vant diepwerck]

Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om te commiteren 
soodaenige persoonen tot opneminge van ‘t diepwerck 
van zalige Jan Meijnertsz. als de selve goet sullen vinden.

[in marge: straet ende platinge bij de keet vande burgermeester Scagen]

Opten xxiiiie november 1609 is opt rapport van de heeren 
burgermeesteren ende scepenen noopende ’t versouck van de burgermeester 
Scagen ende Adriaen Cornelis. zijnen zoon, hier voren geroert, 
verstaen dat mits bij henluijden de platinge gemaect zijnde, 
van wegen de stadt voorts de aenvollinge totte zelve zal 
worden gedaen.

[in marge: beschrijvinge in Gravenhage]

Is voorts gelesen een missive van de Gecommitteerde Raiden van Staten 
van den  xe novembris lestleden daerbij de Ed. ende steden wer-
den versocht te comen ende haere gedeputeerden te seinden tegens 

[33 verso]

[in marge: beroerende de petitie vande Raedt ende middelen van contributie]
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den xxiiien deser in Den Hage om te helpen adviseren op de 
poincten van beschrijvinge daerbij gaende. Ende 
eerst, noopende ‘t ie poinct sprekende van de propositie 
van de Raidt van Staten voor den aenstaende jare,  mits-
gaders vande middelen van contributie daertoe noo-
dich, is naer deliberatie goetgevonden de gedeputeerdens 
te lasten om geene consenten te dragen, veel min eeni-
ge middelen van contributie in te willigen, ten zij dese 
stadt eerst ende alvoren bij acte van de heeren Staten 
versekeringe gedaen zij dat geene nieuwicheijt int 
stuck van de sluijs bij Munnickendam zal werden 
gedaen. Ende de zelve versekeringe hebbende, zullen hen 
zoo noopende de propositie vanden Raedt als de 
loopende middelen ende contributien mogen conformeren 
mette meeste stemmen.

[in marge: nopende het besogne met de gecommitteerden van de eertshertogen]

Op ’t iie poinct om te vorderen het besogne met de 
gecommitteerdens van den eertshertogen in Den Hage zijnde 
noopende de traficque, limiten, geconfisqueerde goeden
etc. zijn de gedeputeerdens om hen te mogen conformeren 
met de meeste ende beste stemmen.

[in marge: ordre op de incomende ende uijtgaende goeden]

Opt iiie poinct om einttelick ordre te stellen op de 
incomende ende uijtgaende goederen, ende om de selve 
contributie eenpaerlick te doen heffen etc., sijn de 
gedeputeerdens gelast alsvoren.

[in marge: Cleefsche sake]

Opt iiiie poinct sprekende vande zaecken in de na-
burige landen, die hen meer scijnen tot oorloge als 
vrede te schicken, om met de naburige coningen ende 
princen te letten met sonderlinge sorchfuldicheyt 
dat de vereenichde landen daeruijt onversiens geene 
schade overcome, sullen hen de gedeputeerdens mede 
mogen conformeren als voren.

34

[in marge: poincten van voorgaende bescrijvinge]

Op’t vijffde poinct sprekende van de poincten in de 
voorgaende beschrijvinge vervatet ende niet eijnttelycke
affgedaen, ende t’gene affgedaen ende geresolveert maer noch 
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niet ten vollen geeffectueert en is, tot meesten dienste 
der landen datelicken te doen effectueren op dat de publique 
authoriteit ende de staet der landen behoorlicken mach wer-
den geconserveert etc. Sullen de gedeputeerdens hen regu-
leren naar voorgaende resolutien ende noopende het effectu-
eren van genomen resolutien hen conformeren mette 
meeste stemmen, welverstaende dat die zelve in gee-
ne zaecken de stadt raeckende, yet zullen adviseren 
voor ende aleer te hebben naerder last van hare princi-
palen.

[in marge: deputatie in de Staten Generael, Raedt van Staten, etc.]

Op’t vie poinct sprekende vande veranderinge ofte continu-
atie vande gedeputeerdens in de Staten Generael, Raeden van Staten 
als andere collegien voor den aenstaende jare, sullen de 
gedeputeerdens aerbeijden om inde respectieve collegien van de 
Generaliteit, Raedt van Staten ende Reken.n uijt de drie steden 
van Alcmaer, Horen ende Enchuijsen elxs een gedeputeerde te 
hebben ende hen noopende de reste mogen conformeren.

[in marge: rapport van Rabbi ende Steenhuijs]

Is voorts bij de E. Adriaen Hendrixz. Rabbi, burgermeester, ende Jacob 
Steenhuijs, oudtburgermeester dese stede, gedaen rapport van’t 
gebesogneerde op den lesten dagvaert tot Horen gehouden.

[in marge: versouck van die van Haerlem]

Nopende de remonstrantien van die Haerlem beroerende de 
vergelijckinghe van de bier excijsen hier ter stede, es goetge-
vonden vooralsnoch te blijven bij den tegenwoordighen voet, 
mits dat burgermeesteren de brouwers dese verscheijden versoucken 
zullen voorhouden ende d’zelve waerschouwen, dat indien zij geen 
beter debvoir int brouwen doen, men in zulcken gevalle genoot-
saect zal zijn dese versoucken toe te staen.

[34 verso]

[In marge: Beroerende de buttervaten.]

En de aengaende d'ordre bij de zelve versocht gestelt
te worden op de wichte ende swaertte van de buttervaten,
is goetgevonden dat de heeren burgermeesteren de raedts van
't cuijpersgilde zullen voor hem ontbieden, om uijt de
zelve te verstaen in wat voegen men hierop eenige
ordre zoude mogen concipieren, om de vroetschappe
daer van rapport te doen.
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[In marge: Tegens de gene die eenige pasquillen gestroijt hebben.]

Is voorts goetgevonden, dat den officier belast zal wor-
den 't recht van de Graeffl.t ende van de stadt te
bewaren tegens dien genen die bevonden zoude mogen
werden eenige seditieuse ofte scandaleuse pasquillen
gestroijt te hebbben sonder onderscheijt van personen.

[In marge: Vereeringe bij Aelbert Janssoon Pelsser versocht.]

Op ten ixen decembris 1609 gedelibereert zijnde
op 't versouck van Aelbert Janss. Pelsser, om te
hebben een vereeringe van de stadt, ten aensien van de
naestinge van de crofte ultima decembris 1608
bij de stadt van hem overgenomen, daeraen hij
(soo hij seijde), groot prouffijt hadde becoft, is goet
gevonden 't selve om de consequentie aff te slaen.

[In marge: vercoopinge van twee stuckgens lants tot Noortdorp.]

Is bij burgermeesteren gedaen rapport van de vercoopinge
van de twee stroockgens landts gelegen tot Noortdorp
in den banne van Heemskerck aen die van Heems-
kerck gedaen, mitsgaders van sekere servituit die
de huirman van Colterman over 't eene stroockgen
landts was gebruickende, met wagen en de paerden, ende
dat oock het ander stuck daer Colterman belendt was
cleinder was bevonden als in die oude leggers, ende
dat aen de bailliu Colterman was geschreven zoo om reparatie van de
voorss. servituit, als om hermetinge van zijn landt
nevens het landt van de stadt gelegen. Ende
is goetgevonden alvorens ijet te disponeren, te ver-
wachten rescriptie van den voornoemde Colterman.

[35]

[In marge: tractament van meester Jacob Oorle.]

Gedelibereert zijnde op de weddens van meester Jacob
Oorle, over zijne schooldienste; is bij de meeste
stemmen goet gevonden den zelven toe te leggen tweehondert gulden.

[In marge: Thaems Jacobss., vleijshouder.]

Op't versouck van Thaems Jacobss., vleijshouder, om noopende
de veranderinge van zijn rietdack op den Lantman, uijtstel te hebben
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tot maij 1611 off ten minsten tot maij 1610, is goetge-
vonden hem uijtstel te geven tott het naestcomende
jare 1610, 't geheele jare totten lesten decembris incluis,
mits dat hij alsdan een nieuwe gevel zal maecken,
ende anders niet.

[In marge: Versouck van de meters en de setters.]

Op 't versouck van de meters en de storters, om de
resolutie noopende de noodthulper die bij de panneluijden
ende corencoopers toegelaten is, te mogen gebruicken bij
ge verlegen werck, gemodereert te hebben in voegen
dat zoo wel de supplianten, als de noodthulpe bij de coop-
luijden betaelt zoude moeten werden etc., is goetgevonden
haerluijder requeste te stellen in handen van de gemeene pan-
neluijden ende corencoopers, om daerop te hebben
haerluijder advijs.

[In marge: Versouck vande corendragers.]

'T selve is mede goetgevonden noopende 't versouck van
de gemeene corendragers, om wederom in den eedt
noopende het straetwerck genomen te werden.

[In marge: Versouck van Jan Janss. Cokelen.]

Op t versoeck van Hans Cokelen, om alleen voor stadts-
straetmaker gekent te mogen werden, ende dat Huijch
Jasperss., ende allen anderen geinterdiceert zoude werden
het maken en de repareren hem van de straten hen te
onderwinden etc., is goetgevonden 't zelve aff te slaen.

[In marge: Versouck van Huijch Jasperss.]

Op 't versouck van Huijch Jasperssoon, is goetgevonden den
zelven vande toegelaten de straeten bij hem gemaect
te mogen repareren, mits daer voren genietende van de
roede een blanck, en is zijn verder versouck om huijs-
huijre etc. affgeslagen.

[35 verso]

[In marge: Versouck van de eijgenaers van de Oosterlijnbanen buijten de stadt.]

Op't versouck van de gemeene eijgenaers van de
Oosterlijnbanen buiten de Boompoorte om de
zelve lijnbanen bevrijt te hebben zoo van de verpon-
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dingen alreede daerop omgeslagen, als in futurum
off ten minste van de verpondingen tot desen tijt toe
omgeslagen,  ende de dat de gen verpondingen die voortaen
zullen vervallen, mochten werden gemodereert etc.
Is goetgevonden ende verstaen dat die supplianten hen
zullen moeten reguleren naer voorgaende resolutien op
haerluijder versouck genomen, ende voor ‘t toecomende
is goetgevonden haerluijder requeste van nieus te stellen
in handen van de tauxateurs, om bij de zelve daerop
gelett te worden zoo zij in discretie bevinden zullen
te behooren.

[In marge: Versouck van de stoeldraeijers ende wiellemakers.]

Op 't versouck van de gemeene stoeldraeijers en de
wiellemakers hier ter stede, begrijpende versceij-
den poincten concernerende het coopen en de vercoo-
pen van 't buitengemaecte werck, opsetten van het
ambacht etc. es goetgevonde de requeste te stellen
in handen van den Ed. Pieter Jacobss. van Dijck ende Pieter Janss.
Scagen, om d'zelve naerder te examineren ende
de vroetschappe te dienen van haerluijder advijs.

[in marge: Op ten 21 maij 1610, es goetgevonden in plaetse van Pieter Janss Scagen, te 
surrogueren ende te te committeren Jan Ghijsbertss. Paeu.]

[In marge: Auditeurs van de bierexcijs collecteurs.]

Is voorts goetgevonden te committeren tot hoorin-
ge van de rekeningen van de collecteurs van de
bierexcijsen van den voorleden jare 1608, den Ed.
Jan Claesz. Quinting en de IJff Maerts., laken-
cooper. Ende verstaen dat d'auditeurs
van de zelve rekeningen voortaen voor haer sala-
ris sullen genieten elck de somme van ses gulden.

[In marge: Versouck van Aeriaen Altersz.]

Op't versouck van Aeriaen Cornelis Alterssoon, eijgenaer
van de volmoolen buijten de Boompoortte, om sijn

[36]

vuil water te mogen losen in de sloot aen van de lijnbanen
de stadt toebehoorende, die hij presenteert zuiver ende
scoon te houden, mits dat de stadt d'zelve suiver ende
scoon oplevere 't haeren costen, sijn burgermeesteren geautho-
riseert om inspectie van de gelegentheijt te nemen
en de de vroetscappe te dienen van haerluijder advijs.
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[In marge: Versouck van Thaems Corneliss., biersteker.]

Op't versouck van Thaems Cornelissoon, biersteker, 
om sluickerije uijtgeset zijnde, om weder te mogen
incomen ende hier wonende eenige andere hanteringe te
mogen doen, is goetgevonden 't zelve alsnoch te
stellen in state.

[In marge: Versouck van Jacob den onvervaerder.]

Op de remonstrantie van Jacob den onvervaerder van dat
hij ijemandt bekeurende in de kercke, de boeten hem bij
de keuren toegeleijt, niet en can becomen, maer dat des
officiers dienaers hem de zelve meest onttrecken,
waerover hij versoeckt van de opsicht van de voors. keure
ontslagen te worden. Is goetgevonden den zelven in de
voors. opsichte te continueren en de verstaen als hij
ijemandt bij praeventie bekeurt, dat hem daervan de
boeten zullen volgen.

[In marge: articulen van de chirurgijns.]

Sijn gelesen sekere articulen overgegeven bij de gemeene
chirurgijns, concernerende de ordre op doen van de ana-
tomie, ende hooren van den lessen in haer collegie te
doen, ende is goetgevonden d'zelve te approberen.

[In marge: versouck van Claes Dirxz. van Amsterdam.]

Op't versouck van Claes Dirxz. van Amsterdan als man
en de voocht Geert Elberts cum suis om te hebben ver-
goedinge van twee lijnbanen aen de westzijde van 't
Rissevoort, in de fortificatie deser stede affgebroken
en de verdolven, is goetgevonden aff te slaen.
  

[36 verso]

[in marge: Versouck van Barthelmeus Heindrix, wever.]

Opt versouck van Bartholomeus Heindrixsz. lin-
nenwever, om bij de stadt geauthoriseert te 
worden tot loopende bode op Brabant ende Vlaen-
deren etc. ende de stadtsbos te mogen dragen, mits
stellende cautie tot discretie voor sijn getrouwheijt
etc., is goetgevonden noch te stellen in state.
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[in marge: Versouck van pachters vande ronde maten.]

Op ’t versouck vande pachters vande ronde 
mate, om hier ter stede te hebben een geswo-
ren meter vande calck, is goetgevonden 
dat men een gesworen meter zal stellen, die
met een behoorlijken geijcte mate, op zijn behoor-
lijken salaris tot laste vande genen die hem ge-
bruijcken, de calck hier ter stede van buiten ingebracht vercoft wer-
dende te meten.

[in marge: Losrenten tegens een penning XII te converteren in lijffrenten tegens den  penning
IX.] 

Opte propositie van wegen de Gecom-
mitteerde Raden tot Horen gedaen, is goetge-
vonden dat men de respective ontfangers zoude mo-
gen authoriseren om de lossrenten tegens een
penning XII te mogen converteren in lijffrenten
tegens een penning negen.

[in marge: Versouck van Gerrit Reijerss. rinmolenaer.]

’t Versouck van Gerrit Reijerss., rinmolenaer, 
om ontlast te zijn van een pacht ofte recognitie
van XII stuijvers sjaers, die de stadt op zijn huijs heffen-
de is, is offgeslagen.

[in marge: Versouck van de waerdeins.]

Op’t versouck vande waerdeijns deser stede
om naer advenant dat de moeijten van haer amte
aengewassen is, te hebben verhooginge van haeren
weddens, is goetgevonden henluijden elck toe 
te voegen in plaetse van XXXVI, vijftich gulden
in te gaen 1e  januarij 1610.

[37]

[in marge: Versouck vande gemeene metselaers.]

Opt versouck vande gemeene metselaers, om te
hebben een gilde, als tot Amsterdam, is goetgevonden
’t selve versouck aff te slaen.

[in marge: Opsicht opde steen en pannen.]
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Is voorts goetgevonden, op de steenen ende pannen 
die hier ter stede werden verbesicht, te stellen zooda-
nige keur ende ordonnantie als in andere steden wert
geobserveert, ende tot opsichte vande zelve keure te commit-
teren den genen die tot het meten vande calck zal wer-
den gecommitteert.

[in marge: Versouck van Pieter Coster.]

Opt versouck van Pieter Corneliss. Coster, om te hebben ver-
goedinge van vier voeten lants anno 1596 hem affgeno-
men tot verbreedinge van den treckwech besuijden het
Seggelis, gedelibereert zijnde, is goetgevonden burgermeesteren
te authoriseren, om inspectie te nemen vande gelegentheijt
ende rapport te doen.

[in marge: Versouck van de brouwers.]

Op het versouck vande brouwers hier ter stede 
om in hare brouwerijen wederomme maten te mogen ge-
bruicken, gelijck zij van outs gepleecht hebben, is goet-
gevonden te persisteren bij de keure dienaengaende
gemaect.

[in marge: Versouck van de regenten vant Mannegasthuijs.]

Op ’t versouck vande regenten van ‘t Mannegast-
huijs, om tegens het landt ’t voorsz. huijs affgenomen
ende geappliceert tot de nieuwe plantagie, te mogen
hebben seker stucke landts gelegen buiten de Vriesse 
poort genaemt de Bagijneweijde off andere vergoedinge, 
etc., is goetgevonden, het landt hen affgenomen te doen
meten, om te weten wat de stadt haer soude mogen
schuldich zijn, ende dat men haer voorts rijckelijk zouden ver-
goeden.

[37 verso]

[in marge: Versouck van Rens Laurenss. ende Joost Corneliss.]

Opten Xen decembris 1609 is ’t versouck van Rens 
Laurenssoon corffmaker ende Joost Corneliss. taender, om
haer leege erven buiten de Boompoorte te mogen betim-
meren, geaccordeert met conditie van geen winc-
kelneeringe in de selve huijsen te mogen  doen ende ter
vermaninge van de heeren te moeten offbreken, op peine
van den brandt.

74



[in marge: Versouck van de gemeene buiren aen de Colcksloot.

’t Versouck van de gemeene buiren op de Colcksloot
om de stadtswalle vande Boompoorte aff tot Gerrit
Reijers. rinmolenaershuijs toe, te beschoeijen met een 
steenen voet etc., is goetgevonden noch te stellen in 
state.

’t Versouck van Joost Danius om te hebben een
vereeringe voorde moeijtte ende costen bij hem ge-
daen ende gehadt.

[in marge: Versouck van Pieter Ollebrants. molenaer.]

’t Versouck van Pieter Ollebrants., molenaer, om een mo-
len te mogen stellen op de zuijderhouck van ’t bolwerk
bij de Clarissen, is affgeslagen.

[in marge: Versouck van die van Wesop.]

Is gelesen een missive vande stadt Wesop, daer 
bij zij versoucken dat men haer bieren niet meer als 
die bieren deser stede inde excijse souden beswaren,
ende goetgevonden te persisteren bij tgene op gelijcke
versoucken van die van Haerlem ende Delff gere-
solveert is geweest. 

[in marge: Gemeene buiren op de Coningswech.

‘t Versouck vande gemeene buiren op de Conings-
wech ten eijnde de stadt soude coopen een
hoeck van ’t erff van Joris Mol aen de noortsijde
van de Coningswech, om ‘t selve te appliceren tot
een strate responderende op de walle etc., is
goetgevonden noch in state te stellen.

[38]

[in marge: Versouck van Evert Janss. cuijper.]

Opt versouck van Evert Jansz. cuijper, om aengenomen te 
worden tot gesworen wijnverlater, mitsgaders gecom-
mitteert tot opsichte dat alle vaten haer behoorlijcken
grootte ende maten zouden mogen hebben, is goetgevonden
te committeren de E. Pieter Jacobss. van Dijck ende Adriaen
Dugardijn om des suppliants meininge naerder te verstaen
ende hen op zijne bequaemheijt te informeren ende de vroet-
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scappe te dienen van haerluider advijs; ende is
verstaen indien de voors. suppliant bequaem bevonden ende ten
fijne voors. gecommitteert zoude mogen worden, dat men
hem teffens mede belasten zal met d’opsichte op de 
biervaten.

[in marge: Versouck vande gemeene scoenmakers, mitsgaders buiren aen den oostzijde van 
de Steenenbrug.]

Op’t versouck vande gemeene schoenmakers, mitsgaders 
de gemeene buiren aende oostzijde vande Steenemienterbrugge
ten einde om de scoenmakers te accomoderen buiten onge-
rijeff ende discommoditeit van de voors. buiren, de oude scoenvercoo-
pers, haring- ende bockingvercoopers, appelluijden, raep- ende wor-
telluijden, quacksalvers etc. op de marctdagen gekeurt 
zouden mogen worden op de Visbrugge, ende ter plaetse daer de
oude craen gestaen heeft etc., is goetgevonden te committeren
de edele IJff Maertss., lakencooper, ende Jan Jacobss. Stoop
om hen op de gelegentheijt vande voors. plaetse te informe-
ren ende rapport te doen.

[in marge: Versouck van Jan Janss. Cramer.]

’t Versouck van Jan Janssoon Cramer, om te hebben
vergoedinge van zeker landt wechgedolven zijnde
in ’t maecken vande stadtsgrachte ende cingel aen de
zuijtsijde vande stadt, daervoren bij hem eertijts toegeleijt genoten
is geweest ’t gebruijck van de cingel nevens zijn landt,
die hem met het planten vande boomen weder affgenomen is,
is goetgevonden noch te stellen in state.

[38 verso]

[in marge: Versoeck van Jacob Ambrosius cum socijs]

Het versouck van Jacob Ambrosius cum socijs als
pachters van de consumtie van 't sout, ten eijnde
de stadt met heur soude accorderen voor de luijden
die in de capitale leeninge bekent geweest zijnde
off vertrocken off verstorven waren zonder betaelt te
hebben met heurl... te accorderen etc., is affgeslagen.

[in marge: Versouck van Evert Nanninxz. Debbichael]

Op 't versoeck van Evert Nanninxz. Debbichael
als pachter van de consumtie van 't sout, om in
plaetse van de capitale contribuanten die vertrocken
ofte gestorven zijn, andere personen die hij achte
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boven de twee duisent gulden gegoet te zijn, gesur-
rogueert te hebben boven volgende zijne overgele-
verde lijste, is goetgevonden te stellen in state.

[in marge: Versouck van Cornelis Aeriaens. tot Oudenierop]

't Versouck van Cornelis Aeriaenss., buirman tot
Oudenierop, om in coop te hebben seker stucke lants
't welck hij van de stadt is gebruickende, leggende
aldaer in de Westercampen etc., is affgeslagen.

[in marge: 't Versouck van de regenten van de huijsarmen]

't Versouck van de regenten van de weeshuijse om te hebben
eenich subsidie ten aensien van 't ontbeeren van de
kinderen die zij aen Caspar Benoist hebben gedaen, als
anderssins van haeren groote noot, is affg goetge-
vonden te stellen in state. Ende noopende
de quaestie henluijden bij de regenten van de huijsarmen
gemoveert, noopende de successie van een van de kinderen
van Frans Bruinss., is goetgevonden burgermeesteren te
authoriseren om partijen zoo sij noch niet eens en zijn,
te hooren ende nae hare discretie de sake in billicheyt
aff te maken.

[in marge: Missive van de gedeputeerden deser stede]

Op ten xiien decembris anno XVIc negen is
gelesen een missive van de gedeputeerdens deser
stede zijnde ter dachvaert in 's Gravenhage in date den

[39]

[in marge: De gedeputeerden deser stede te hebben in den reken.n etc.]

ixen decembris lestleden, ende naer deliberatie es goet
gevonden onsse gedeputeerdens aen te schrijven, dat zij
die van Horen ende Enchuijsen zullen mogen accommo-
deren daerinne dat die steden ve hare gedeputeerdens
zullen mogen hebben in de collegien van de Generaeliteyt
ende Raedt van Staten, ende dat d' onsse w voor dese
reijse plaetse zoude hebben in 't collegie van de rekeningen.
Ende noopende de nominatie van onsse gedeputeerden is
goetgevonden d’zelve uijt te stellen tott nae de aenstaende
electie van den magistraet deser stede.

[in marge: Beroerende de Nieuwedamsce sluijs]
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Is mede goetgevonden d' voors. gedeputeerdens aen te
schrijven dat zij in conformité van de voorgaende
resolutie geen consenten en zullen dragen dan met
de limitatie concernerende de Nieuwendamsche
sluijs in dezelve resolutie geinsereert, ende dat men
onsse gedeputeerdens mede zal der aenschrijvenge de nieuwicheijt
ende stoppinge van dezelve sluijs bij die van Munnicken-
dam gepleecht.

[in marge: Beneficie van de 2e ende 4e pan alleen plaets binnen de stadt]

Is voorts op de propositie van burgermeesteren verstaen
dat het beneficie van de tweede ofte vierde pan
alleen plaetse heeft in regarde van de huijsen bin-
nen deser stede staende en niet van diegene die buiten
de stadt werden getimmert.

[in marge: Versouck van de gemeene corencoopers]

Op 't versouck van de gemeene burgers corencoopers om
te hebben een keure dat een burger eenige greinen copende
niet gehouden en zij eenen vreemden man 't zij dat die van de
coop wiste off niet, werpinge ofte deelinge te doen. Ende
ter contrarie eenen vreemde man eenige greinen coopende,
dat d' zelve gehouden zouden zijn den burgers werpinge
ofte deelinge te doen, al waert oock zoo, dat die van de coop
niet en wisten, is naer deliberatien goetgevonden 't selve te stellen in
state.

[39 verso]

[in marge: Versouck van de eijgenaers van de timmerwerven aen de noordtsijde van 't 
Zeggelis]

Het versouck van de eijgenaers van de sceepstimmerwerven
aen de noordtzijde van 't Zeggelis, om te hebben
een brugge over de stadtsgracht etc. is goetge-
vonden te stellen in state.

[in marge: Versouck van de scuijtvoerders van de drie Egmonden]

Op het versouck van de schuijtvoerders van Egmont
op den Hoeve, Binnen ende op Zee om op de marct-
dagen met hare scuiten te mogen leggen aen de
zuitsijde van de Leet tusscen de Huijchbrouwers-
steech ende Ridderstraet, is goetgevonden te com-
mitteren Jan Willems. Salines ende Pieter Dirxz. Scouten
om haer op de gelegentheijt van de vors. plaetse te in-
formeren ende rapport te doen.
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[in marge: Versouck van de cramers]

Op 't versouck van de gemeene cramers om
te hebben ampliatie van haerluijder ordonnantie
met sekere articulen is goetgevonden te com-
mitteren Jan Jacobz. Stoop ende Aeriaen Cornelis.
Scagen, scepenen, om d' voors. articulen naerder
te examineren ende de vroetschappe te dienen van
haerluijder advijs.

[in marge: Sint Joseps gilde]

Op 't versouck van de deecken ende raedts van Sint Jo-
sephs gilde, is goetgevonden d’zelve te authoriseren
om te stellen op ijeder omlage de coopmanschap bedra-
gende 6 gulden, ende daerboven ten prouffijte van de
knecht v st., mits daerop blijvende als de coopman-
scap minder bedraecht iii st., ende voorts op 't ge-
bruick van 't kerck-cleet v stuivers, mits dat
daervan 2 st. sullen comen in de bus voor de arme gil-
debroeders ende 3 st. voor de knecht van 't gilde.

[in marge: Versouck van Claes de tuinman]

't Versouck van Claes de tuijnman om tegens het
onderhouden van de tuijn achter het stadtshuijs om niet
te mogen bewonen seker camerken in 't Oude Hoff, is
geaccordeert.

[40]

[in marge: Dienaers van de justitie]

't Versouck van de dienaers van de justitie om te
hebben verhooginge van hare weddens, is affgeslagen
ende in plaetse vandien is goetgevonden haer extraordinarie
toe te voegen elck een pondt groot 's jaers, in te gaen 1e

januarij naestcomende, mits dat zij daervoren gehouden
zullen zijn debvoir te doen om alle desordre ende d' onge-
regeltheijt van de jongers uijt de kercke zoo onder de pradicatie
als anders uijt de kercke te weeren.

[in marge: Versouck van de scippers]

Opten xiiiien decembris 1609 is op 't versouck van de deken
ende raedts van 't schippersgilde goetgevonden d' ordonnantie
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van de supplianten te amplieren, in voegen dat degene van de gildebroeders die een scip
ofte schuijt gecoft ofte vermangelt heeft gehouden zal sijn,
hem terstont nae de leveringe in 't veer te laten aenteickenen
nae de veerman die tenzelven tijde aen de kaeij leijt en soo den
vercooper noch een beurt voor hem hadde gehouden, dat de cooper
ofte ontfanger gehouden zal zijn de voors. aenteickeninge
te laten doen terstondt nae d' aencomste van de schuijt en
nae de de beurt van de veerman die aen de kaeij bevaren
is, alles op de boete van vi gulden t' appliceren 2/3 voor 't
gilde en 't resterende 1/3 voor d' officier ende aenbrenger half
ende half.

[in marge: Versouck van de appelcoopers]

't Versouck van de appelcoopers om te hebben keure dat
niemandt bij der strate zoude mogen omloopen met frui-
ten ende aerdtgewas, is affgeslagen.

[in marge: Versouck van de raedts van 't cnoopmakersgilde]

't Versouck van de raedts van 't cnoopmakersgilde
om te hebben ampliatie van haere ordonnantie
in voegen dat geene cnoopmakers ofte cnoopmaecksters
eenige maets bij anderen in 't werck zijnde, niet en zouden
mogen huijren voordat d' oude huijre uijt is, is affgeslagen.

[In marge: Cornelis Allerts. van Limmen]

't Versouck van Cornelis Allertss. van Limmen om te
hebben quijtsceldinge van tien gulden xiiii st. iiii pen. die
hij aen de stadt schuldich is uijt zake van landthuijre,
is ten aensiene van dat hij in corten tijt tweemael
verbrandt is geweest, geaccordeert.

[40 verso]

[in marge: Versoeck van de voerluijden].

Op‘t versoeck van de voerluijden is goetgevonden
te statueren dat ijemandt van henluijden eenige personen
aengenomen hebbende te voeren ende daernae van
des te doen onwillich ware, verbeuren zal de
somme van drie gulden ten prouffijte van de gemeene
voerluijden, ende zo dat de raedts gehouden zullen
zijn d’aengenomene personen een ander wagen tot
gelijcken prijse ende tot laste van den onwillige te
bestellen. Item dat ijemandt hem besteedt off
een wagen gehuijrt hebbende ende weder opseggende,
gehouden zal sijn te betalen de helft van de uijtge-
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loofde vracht. Ende noch dat zij zullen mogen
kiesen vier raets, twee op ‘t Rissevoort ende twee
bij de Vriesscepoort om opsicht op hare ordonnantie te
hebben, ende ‘t verder versouck is affgeslagen.

[in marge: Maritgen Jans conventuale].

Op ‘t versouck van Maritgen Jans van Limmen
eertijts geprofessijde conventuale in ‘t Jonge Ba-
gijnhoff, is goetgevonden haere alimentatie
te verhoogen op met tien gulden.

[in marge: Versoeck van Frans Pieters., knecht van ‘t schippersgilt].

‘t Versouck van Frans Pieterss., knecht van ‘t scippersgilt
om ontslagen te zijn van de opsicht op ‘t santgat ende
schilpgat, ende echter te mogen genieten van elcke
scip ofte schuijt varende heen en weder door de 
Meerbrugge ende de brugge bij de boom, te mogen
genieten van de burgers een blanck ende uijtheem-
sche iii groot mits dat daervan de eene helft sou-
de comen voor de wesen, is affgeslagen, ende goet-
gevonden hem als oock Simon Calis te belasten
goede opsicht te hebben op‘t overwerpen van ‘t sant
ende schilpen, dat zulx geschiede in conformité
van de keure daervan zijnde.

41

[in marge: Versoeck van de buiren op de hoendermarct].

Op‘t versouck van de gemeene vogelm buren op
de hoender- en vogelmarct, is goetgevonden
bij keure te statueren dat diegene die aldaer
met eenige hoenderen ofte vogelen te marct comen
gehouden zullen zijn besijden malcanderen te staen
aen de water-candt ofte op de wallen beginnende
van de oude poorte van Jr. Bardesii woninge oost
aen, langs het water tot aen de Corte Nieuwesloot ende
voorts op de Corte Nieuwesloot noordt aen, sonder
voor de huijsen te mogen staen, off anders de strate te
versparren. Ende dat men d’zelve keure op een berdeken3

geplackt aldaer ter plaetse aen een pael sal voorstellen
om een ijegelijcken te beter bekent te mogen werden.

[in marge: Versouck van Wouter Jeliss.].

3 Berdeken = plankje.
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Op‘t versouck van Wouter Jelissoon om te hebben een
bequame plaetse daer hij de materie die uijt de heime-
licheden zoude mogen laten, is goetgevonden de
requeste te stellen in handen van fabrijckmeesteren om bij henluijden
een bequame plaetse gedispicieert te werden.

[in marge: Versouck van de sluijswachter van Eertswoude].

Op ‘t versouck van Jacob Janssoon, sluijswachter op de 
Eertswouders sluijsen ende duickers om ten aensien van‘t 
sober loon dat hij geniet van‘t scutten van de schuijten daer 
door scuttende ende hier ter stede ter marct comende te weten 
een halve s. van elcken scuijte, te mogen genietten seker jaerlix tractament van 40 off 50
gulden. Is goetgevonden denzelven toe te leggen een pensioen 
van twaelff gulden ‘s jaers tot wederseggen toe.

[in marge: Versouck van St Eloisgilde].

Op ‘t versouck van de raedts van St Eloisgilde om
te hebben interpretatie noopende de waren van stael
ende ijserwerck buiten dese stede gemaect zijnde, ten
aensien van de welcken de cramers dezelve te coop
houdende belast zijnde met achtien s. ‘s jaers ten behoeve
van de supplianten, is goetgevonden de selve requeste te stellen
in handen van IJff Maerts, lakencooper, ende Pieter Hermens.
van Persijn om d’zelve naerder te examineren ende de vroet-
schap te dienen van haerluider advijs.

[41verso]

[in marge: Versouck van die van der wacht.]

Het versouck van die van der wacht om te hebben 
verhooginge van haer wachtloon tot iii gulden x stuivers ter
maendt het geheele jaer door, is affgeslagen.

[in marge: Scuijtvoerders op Enchuisen].

Op‘t rapport van burgermeesteren ben de deecken ende
raedts van ‘t schippersgilde tegens de schuijtvoerders
op Enchuisen Sibrandt Pieters. ende Gerrit Janss.
gehoort hebbende, gedelibereert zijnde, is goetge-
vonden derzelver versouck te stellen in state.

[in marge: Nominatie van de nieuwe magistraet].

Opten xven decembris 1609 is geprocedeert tot
nominatie van de nieuwe magistraten voor den
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aenstaende jare 1610, mitsgaders van een
vroetschap in plaetse van Pieter Floriss. van
Teijlingen, in desen loopende jare overleden.

[in marge: Beroerende de classe van Alcmaar].

Op ten xxen decembris 1609 is gelesen een missi-
ve van de heeren Staten van Hollandt ende West-
Frieslandt in Den Haghe vergadert zijnde in date
den xviiien decembris lestleden, daerbij de heeren
Staten de magistraten deser stede vermanen bij alle
wegen die van den classe deser stede te disponeren die ten fijne zij obedieren sou-
den de resolutie bij de heeren Staten noopende de restitu-
tie van de vijff clagende predicanten genomen,
ende versoeken te verstaen wat tot noch toe bij de voornoemde
magistraten daertoe was gedaen ofte gedaen hadde
cunnen werden. Ende is goetgevonden aen
heeren Staten te rescriberen dat bij de heeren
magistraten tot noch toe in de voorseijde sake niet en
was gedaen, overmits de classe deser stede
niet en was vergadert geweest.

42

[in marge: Boij Aelberts Gorter].

Op ‘t versouck van Boij Aelberts. Gorter is den
zelver noopende de veranderinge van zijn riet in hert-
dack gegunt prorogatie van de tijt tot den jare
1611 incluis, mits dat hij alsdan gehouden zal zijn
teffens een nieuwe gevel aen ‘t zelve huijs te ma-
ken.

[in marge: Versouck van Jan Cornelisz. Ruich].

Op ’t versouck van Jan Cornelisz. Ruijch ten eijnde de
stadt hem zoude willen maines assisteren in seker
proces ‘t welck hij als gedaagde in cas d’appel voor den
Hoove van Hollant moet sustineren tegens Trijn
Stoffels impertrante in ’t zelve cas om te maincteneren 
de besegelinge bij scepenen deser stede anno 1597
gedaen over een stucke landts genaemt de Cruisweijt
gelegen benoorden ‘t Zeggelis buiten ende besuiden d’Outdor-
per weij dijck. Is goetgevonden dat men hem van 
stadts wegen in den voorschreven processe zal voegen
tot conservatie van deser stede jurisdictie.

[in marge: Beroerende de cramen op de Steenenbrugh].

Hebben voorts de E. IJff Maertss, lakencooper, ende Jan Ja-
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cobss. Stoop gedaen rapport van haer gebesogneerde
op ’t versouck van de gemeene scoenmakers, mitsga-
ders van de gemeene buiren aen de oostzijde van de Steene-
mienterbrugge, ende is naer deliberatie goetge-
vonden in conformité van‘t advijs van de voorseijde ge-
commiteerdens dat men de cramen met de clompen, oude scoenen,
ende bocken voostaende zoude keuren op de nieuwe
Visbrugge te weten d’clomp ende oude scoencramen op‘t 
oosteinde ende de bockenluijden op ’t westeinde, ende is
voorts verstaen dat de schoenmakers (als hen hiermede
genoech geaccommodeert zijnde) gehouden zullen sijn tusscen hare
cramen te laten een bequame gangh streckende zuyden ende
noorden.

[42 verso]

[in marge: Beroerende de classe van Alcmaer].

Opten xxxen decembris 1609 is gelesen een missive
van de heeren Staten in date den 22en decembris lest-
leden daerbij  burgermeesteren ende regierders deser stede
serieusselick werden vermaendt om de zake bij den classe
deser stede daernae te beleijden, dat de resolutie van de Staten
mach werden geobedieert voor de aenstaende vergaderinge,
ende naer deliberatie is goetgevonden dat men Pieter Corne-
liss., predicant deser stede in de vergaderinge van de
vroetscappe zoude doen comen (alsoo men verstont Hille-
nium, mits zijne sieckte niet te cunnen comen) ende de
zelven aenseggen de begeerte van de heeren Staten ende
vermanen dat hij metten eerste zoude willen procureren
dat de classis deser stede zoude mogen werden
geconvoceert, ende dat hij voorts bij de zelven classe
zoude soucken de sake daernae te beleijden, dat de
resolutie van de heeren Staten zoude mogen werden ge-
effectueert ende dat men hem te dien fijne oock
copie van de missive van de heeren Staten souden laten volgen.

[in marge: Versouck Johannis Geisterani].

Is voorts op ’t versouck Joannis Geisterani goetge-
vonden den zelven tot verlichtinge van de lasten ende
schulden daerinne hij door zijne studien was ver-
vallen, noch eens ende voor de lesten reijse te
subsidieren met de somme van hondert ende
vijftich gulden eens.

[in marge: Bier- ende turffexcijs te collecteren].

Is voorts goetgevonden de bierexcijs, mitsgaders
de turff- ende branthoutexcijs deser stede noch
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voor ‘t loopende aenstaende jare 1610 te doen collecteren ende
zijn tot de collecte van dien gecommitteert ende ge-
continueert Pieter Dirxsz., vleishouder, ende Pieter
Claess, seijllemaker.

[in marge: Rabbi ende Foreest rapport].

Op den iiiien january XVIc thien is by de burgemeester
Adriaen  Hendricxs. Rabbi by de secretaris Nanning
van Foreest gedaen rapport van ‘t gebesoingneerde 
ter laester dachvaert in ’s-Gravenhaege.

43

[in marge: Missive van Claes Jacob Syms].

Voorts gedelibereert zijnde op de copie van de missive van den heere
Claes Jacob Syms, nopende de voorgeslaegen veranderinge in
't regardt van den gedeputeerden in de Generaliteyt, mits
dat drie uyt desen quartiere in Zuyt-Hollant, ende wederomme
drie uyt Zuyt-Hollant in desen quartiere in respective
collegien souden comen, es goetgevonden 't selve uyt te 
stellen ter tijt toe desen aengaende een poinct van
beschryvinge sall wesen gemaect om alsdan met
volcomen kennisse van saecken te mogen resolveren.

[in marge: Versouck van Volckgen van IJpren].

Den viie  januarij 1610 is het versouck van Volckgen van
IJpren, huisvrouwe van Cornelis Lambertss. Breetvelt, bij
missive van den iiiie januarij lestleden gedaen, om bij de stadt
geassisteert te worden in 't proces, 't welck zij als gedaegde in cas
d'appel tegens den voornoemde haren man voor den Hove van
Hollandt moet sustineren, affgeslagen, ten ware zij
gedient ware met voorschrijvens aen de stadts advo-
caten ende procureur, buiten costen ende pericule deser stadt.

[in marge: Propositie van den commissarissen van Zijne Excie en Gecomitteerde Raden, etc.].

Ten zelven dage zijn binnengestaen de E. Reinout van
Brederode, ridder, heere tott Veenhuisen, Spanbrouck, etc.
president, meesters Leonard de Voocht ende Rombout Hooger-
beets, raiden in den Hoogen Raede, ende Jr. Steven van der
Does, heere tot Noordtwijck, raedt in den Provincialen
Raide van Hollandt, gecommitteerdens van Zijne Exie 
mitsgaders de Gecommitteerde Raiden van den Staten van Hollant
ende West-Frieslant, dewelcke verthoont hebben haerluijder
respective commissien ende brieven van credentie van Zijne
Exie van den iiii ͤ  deser ende van den Gecommitteerde Raiden voornoemt
van den i ͤ deser. Voorts geproponeert hebben haerluijder
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last te zijn, zoo om te procureren den voltreckinge van den
resolutien der heeren Staten voornoemt op de swaricheden in den
classe deser stede ontstaen, versouckende dat de heeren
van de vroetschappe henluijden daerinne souden willen

[43 verso]

secunderen als oock om te vorderen die eenicheit, ruste
ende welvaert onder die burgermeesteren, regeerders, vroet-
schappen, schutterijen ende gemeente deser stede, ende te
ondersoucken die oorsaken van het misgenoegen over de
regeeringe alhier geresen, ende alles te helpen verdragen,
accommoderen ende accorderen waer't doenlick, ofte
anders aen den heeren Staten ende Zijne Ex ͨ ͥ ͤ mitsgaders
de Gecommitteerde Raeden voornoemt rapport te doen, etc., verma-
nende de voors. heeren van den vroetschappe hen
tot vrede ende eenicheijt te willen disponeren, ende tottet
gene voors. is mede te willen helpen aerbeijden, doch
versochten, dat alvorens mochte besogneert werden
op 't 1ͤ lidt van hare voorszeide commissie, ende dat de
heeren van de vroetscappe nevens henluijden gelieffde
te adviseren op de beste en de bequaemste middelen
die zouden cunnen dienen om voorszeide resolutien van den
Staten te doen effectueren, daerop dienvolgens
omvraech gedaen zijnde, is bij gemeenen advisen ver-
staen, dat de resolutien van de heeren Staten voren-
geroert behooren geobedieert ende naergecomen te worden,
ende dewijle men uijt de heeren commissarissen verstont
dat hare E. alreede hadden geprocureert, dat de
classis deser stede uijtges. soude werden tegens
maendage des avonts naestcomende, dat men bij alle
goede middelen bij den zelven classe ten fijne voors.
zoude aerbeiden.

Hebben voorts commissarissen versocht, dewijle
bij eenigen geclaecht worde, dat de privilegien deser
stede niet en werden achtervolcht, dat men hen
de voors. privilegien zouden willen communiceren,
ende dienvolgende goetgevonden zijnde d'zelve
privilegien ter presentie van de heeren commissarissen
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te lesen, ende gelesen zijnde een privilegie van hertoge
Philips van Bourgongne van de jare XIIIICLI, noch eene van
keijser Carel van de jare XVCXXX, ende noch een van de
heeren Staten van de jare XVCLXXXVIII mitsgaders noch
eenige resolutien van de voors. vroetschappe van tijt tot
tijt noopende de comparitie van schepenen in de vroet-
schappe genomen, es bij d’heeren commissarissen
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versocht dat hen soude volgen copie van’t gene gelesen
was ende ’t gene verder tot die materie conde dienen,
ende goetgevonden ’t zelve te accorderen.

[in marge: Versouck van Mathijs Wolff.]

Opten viiien januarij 1610 is op’t versouck van Mathijs 
Wolff, wollen lakenmaker, goetgevonden de regenten
van den leprooshuijse deser stede te authoriseren bij forme
van dispensatie, om twee van des suppliants kinderen besmet
zijn met lasarije, in der zelven huijse in te nemen.

[in marge: Versouck van de weduwe ende erfgenamen van Jan Cornelis Cock].

Opten xien januarij 1610, op’t versouck van de weduwe ende 
erfgenamen van Jan Cornelis Cock tot Scorel, om 
in coope te moghen hebben seker stucke landts gelegen buiten
de slaper, genaemt de Abtscingel, leggende aen twee par-
celen daer de supplianten met een stuckgen tuschen in comen, 
gedelibereert zijnde, is goetgevonden ’t zelve versouck aff
te slaen.

[in marge: Versouck van de Diepers weduwe].

Op den xiiien januarij 1610  es op’t versouck van de weduwe
van Jan Meinertsz. de Dieper, om te mogen voort wercken
ende opmaken de xxv roeden in’t Zeggelis die haer voors.
man aenbesteedt zijn geweest, verstaen dat de weduwe
voors. alvorens met fabrijckmeesteren tegenwoordich in dienste
zijnde, mitsgaders mr. Pieter Ooloffsz. van der Oort, fabrijckmeester
van de voorleden jare, ten overstaene van de E. Jan Claessoon      
Quinting ende Yff Maertsz., lakencooper, te rekenen ende
te liquideren de penningen bij haer ende haer zaliger man alreede van de
stadt genoten, tegens ’t gene zij verdient zouden mogen hebben,
om ’t zelve gedaen, voorts op haer versouck gelett ende gedis-
poneert te mogen werden naer behooren.

[44 verso]

[in marge: Submissie aen de heeren Staten ende Zijne Excie].

Voorts naerdich de voorslach bij de E. heeren commissarissen  
voren geroert, ten versoucke van de vroetschappe, ende op ‘t
welbehagen van den zelven gedaen, tott wechneminge van de
onruste, oneenicheit ende misverstanden onder de burger-
meesteren, regierders, vroetschappen, schutterijen ende gemeente
deser stede ontstaen ende geresen, niet en conde een-
drachtelicken aengenomen worden, so is ten lesten door
intercessie van de voors. heeren commissarissen eenpaer-
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licken goetgevonden ende geresolveert dat men de decisie
van alle de differenten ende misverstanden voors. zal
einttelicken verblijven aen de uijtsprake van de heeren Staten
van Hollandt ende West-Frieslandt ende Zijne Excellentie,
mits dat aen d’een ende d’ander zijde vrij zal staen om
te mogen instellen, concipieren ende overleveren al sulcke
redenen ende motiven, mitsgaders de heeren Staten ende
Zijne Exie voorn., zoo bij geschrifte als door gedepu-
teerdens te mogen instrueren ende informeren, zulx zij
meynen zullen tot justificatie van haerluijder intentie te
cunnen dienen, ende dat voorts d’voors. heeren com-
missarissen zullen mogen procureren dat metten al-
dereersten ten fijne voors. een vergaderinge van de 
heeren Staten voornoemt zal worden beschreven ende geco-
voceert om alsoo op’t spoedichste totte voors. decisie
ende gewenste vrede te comen.

[in marge: Voorslach van Zijne Exie en de Gecommitteerde Raiden].

Opten xxixen januarij 1610 sijn binnengestaen de 
E. mr. Rombout Hogerbeets, raedt in den Hoogen Raede, ende
jr Steven van der Does, heere tot Noortwijck, raedt in den
Provincialen Raede van Hollandt, gecommitteerdens van Zijne
Excie ende Gecommitteerde Raiden van de Staten van
Hollandt ende West-Frieslandt, de welcke overleverden
missiven van Zijne Exie ende Gecommitteerde Raeden voornoemt, 
beijde in dato den xxviie januarij lestleden. Insisteerden
om daerop te hebben promte resolutie van de vroetscappe,
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welcken volgenden op d’zelve missiven medebrengende dat Zijne
Exie ende hare Edelen alsnoch voor’t beste oordeelden tot
goede gerusticheijt van de burgerije ende gemeente, dat burger-
meesteren ende regierders deser stede, de cappiteinen van de scutte-
rijen souden lasten ordentlick de scutterswachten te houden
opte oude gewoonlicke ordre voor het tegenwoordich misver-
standt, ende als de schutters wacht gehouden hebben, gebruijct
ter tijt toe bij de heeren Staten van Hollandt ende West-Frieslandt
off Zijne Exie anders zal wesen geordonneert, voorts den
cappiteinen te lasten bij dage de scepenencamer te ontruijmen
opdat de justitie naer behooren daerinne mach werden ge-
administreert, ende dat de executie van de boeten zal
worden in surcheance gehouden, gedelibereert zijnde, is bij de
meeste stemmen swaricheijt gemaeckt om de zelve voor-
slach te volgen ende t’amplecteren.

[in marge: Diepers weduwe].

Is ten zelven daghe mede rapport gedaen bij de gede-
puteerdens van de vroetschappe gebesogneert hebbende met
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de weduwe van Jan Meijnertss. Dieper, ende naer deliberatie
goetgevonden dat de genen die gecommitteert zijn 
geweest om d’aengenomen wercken op te nemen, mette
eerste bequame ende gelegene tijt de gemaecte werc-
ken te visiteren ende te beschouwen.

[in marge: Betalinge van de wacht].

Opten ien januarij 1610 gedelibereert zijnde op
de betalinge van de ordinaris wachters deser stede
is verstaen dat men d’zelve bij provisie zal beta-
len de maendt die alrede verloopen is.

[in marge: Beschrijvinge tot Horen].

Is voorts gelesen een missive van de Gecommitteerde Raiden
tott Horen, daerbij de respective steden van desen
quartiere werden beschreven om tegens dings-
dachs s’avonts wesende den iien deser tot Horen te comen om ‘s anderen
daechs des morgens in besogne te treden ende te helpen
resolveren op de bijgaende poincten.

[45 verso]

[in marge: Bedijckinge van’t Coegras].

Ende eesrst belangende het ie poinct, sprekende 

van de bedijckinge van’t Coegras, is goetge-
vonden dat de gedeputeerdens zullen adviseren
ende insisteren dat d’zelve bedijckinge metten
eersten bij der handt genomen ende gevordert mach
worden.

[in marge: Noopende de deputatie van eenige personen in de collegien van de 
Gecommitteerde Raiden over ende weder over in beijder quartieren].

Beroerende den voorschlach in de leste vergade-
ringe in ’s-Gravenhage gedaen, van de collegien
van de Gecommitteerden Raiden, zoo in Den Haghe als tot
Horen te becleeden met eenige personen uijt de re-
spectieve andere quartieren, opdat des te be-
ter uijt de respective collegien de gedeputeerdens
ter  vergaderinge van de E. heeren Staten Generael
ende op’t hooren van de rekeningen van Hollant ende
West-Frieslandt gecoren ende gecommitteert te
mogen werden, sullen de gedeputeerdens inne-
brengen dat men op die vergaderinge in ’s-Gra-
venhage de voors. voorslach zoude mogen aenne-
men mits dat die van’t Zuijderquartier de 
lasten ende schulden van dit quartier teffens mede
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zullen aennemen ende anders niet.

[in marge: Versouck van capiteijn Marten Cobbe].

Is voorts gelesen een requeste ende bijgaende
stucken van hopman Marten Cobbe, daerbij
hij versouct restitutie van drie leeningen bij hem
gedurende zijne gevanghenisse aen zijne
companie verstrect, mitsgaders eenen maendt
solts voor hem, zijn zone ende jonge etc., ende
naer deliberatie goetgevonden dat de gede-
puteerdens zullen adviseren dat men ’t voors.
versouck behoort aff te slaen.

[in marge: Versouck van supprior tot Blockert].

Opten viien februarij 1610 zijn gelesen de resolutien
tot Horen genomen op de poincten van de leste beschrij-
vinge en voorts op’t schrijvens van de E. Gecommitteerde
Raden gedelibereert zijnde op ’t versouck van de supprior
van de reguliers tot Blockert, daerop bij de gedeputeerdens
rapport was genomen, is goetgevonden denzelven toe te
leggen een alimentatiesomme van 200 gulden ’s jaers.
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[in marge: Versouck van Timan Barentsz. van Ens].

Voorts gedelibereert zijnde, op 't versouck van Timen Barents
van Ens, is goetgevonden dat men noopende zijn versoeck in de
vergaderinge van de Staten van Hollant ende Westvrieslandt
te doen, hem sal zoo veel mogelick favoriseren, ende adviseren
dat de heeren Staten Generaal, voor hem zouden mogen inter-
venieren ende sustineren de revisie van de sententie van de
Hoogen Raide t'zijnen laste gewesen, ende in allen gevalle
hem noopende de somme daerinne hij bij de voors. sententie
gecondemneert is, te indemneren.

[in marge: Beschrijvinge in ‘s-Gravenhage].
[in marge: De zake van Gulick ende Cleve].

Is gelesen een missive van de Gecommitteerde Raiden in 's-Graven-
hage, daerbij de edelen ende respective steden werden
beschreven om tegens den viiie februari in Den Hage te comen, gelast
om op de bijgaende poincten ten meesten dienste der
landen te helpen resolveren. Ende eerst gedelibereert
zijnde op 't iste point sprekende van de zake van Gulick ende Cleef
ende van een consent van 600m ll bij de Staten Generael over de
Generaliteit versocht tot datelicke assistentie van de possiderende
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chur en fursten etc. is goetgevonden de gedeputeerdens te lasten
om hen mette voorsittende leden ende steden te mogen conforme-
ren.

[in marge: Poincten in de treves niet voldaen zijnde].

Op 't iie  poinct sprekende van de poincten die uijtte han-
delinge van de treves resulteren, ende bij d' een off d' ander 
zijde verstaen worden niet voldaen te zijn etc., sijn de
gedeputeerdens gelast als voren.

[in marge: Besendinge naer Vrancrijck ende Groot Britagne als oock tot Dusseldorp].

Noopende d' besendinge naer Vrancrijck ende Groot Bretagne,
als oock het senden van de gedeputeerdens tot Dusseldorp
bij de geïntereseerde chur ende fursten etc. zijn noch
gelast als voren.

[in marge: Emden].

Beroerende de zake van Eemden etc. sullen de gedeputeerden
adviseren dat men behoort te aerbeijden, om de quaestien tussen
de stadt ende grave te accorderen, ende hen voorts
conformeren.

[46 verso]

[in marge: Beroerende de swaricheden hier ter stede].

Op 't navolgende poinct, mentionerende van de swaricheden
hier ter stede zoo inde kercke als policije ontstaen
etc., is verstaen naerdien de politicke swaricheden daerinne
geroert zijn verbleven aen de decisie van de heeren Staten ende
Zijne Excie, dat men dienaengaende niet en behoeffde eenige
resolutie te nemen, dan dat men aen wederzijden eenigen
zouden mogen deputeren, om de heeren Staten ende Zijne Exie

te berichten, ende bij den zelven gehoort zijnde, te verwachten
der zelver uijtsprake ende decisie, daermede men hinc
inde dan soude nemen contentement, ende noopende de
kerckelicke zaken, zijn de gedeputeerdens gelast om hen
mette andere leden te te mogen conformeren, behoudelick
dat niemandt in sijne conscientie en werde beswaert
ofte geslagen.

[in marge: Beroerende de deputatie van eenige personen in de respectieve 
collegien van de Gecommitteerde Raden].
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Beroerende den voorslach om der respective collegien
van de Gecommitteerde Raiden zoo in Den Hage als tott
Horen te becleeden met eenige personen uijt de re-
spective andere quartieren etc., sijn de gedeputeerdens
gelast om te sonderen de gedeputeerdens van de andere
steden deser quartiere off d'zelve te bewegen
sijn, om te volgen de resolutie bij de vroetschap alhier
op ten ie februarij lestens genomen, ende zoo niet, vol-
gens de resolutie tott Horen genomen dezelve voorslach
afslaen.

[in marge: Placcaet van de visscerije].

Beroerende 't placcaet van de visscerije etc., sullen 
de gedeputeerdens hen conformeren mette andere leden,
behoudelick dat de waterschepen op de Schermer
zullen werden toegelaten zoo lange als de zelve op den 
Purmer werden gehouden.

[in marge: Verpachtinge van de gemeene middelen].

Sullen voorts niet consenteren in de verpachtinge van
d' gemeene middelen, om d'zelve redenen daeromme men
gedifficulteert heeft consent totte voors. middelen te 
dragen.
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[in marge: Onaffgedaene poincten].
[in marge: Voorvallende zaken].

Noopende de poincten in voorgaende dachvaerden niet aff-
gedaen, zijn gelast hen te reguleren naer voorgaende 
resolutien alhier dienaengaende genomen, ende noopen-
de voorvallende saken zullen hen mette andere leden ende
steden conformeren, mits in cas van swaricheit rapport
versoeckende.

[in marge: Nominatie van een dijckgraeff van’t Hontsbossce].

Sijn de voors. gedeputeerdens gaende ter dachvaert in
's-Gravenhage, gelast om tott het dijckgraeffschap van de 
Hontbossce te nomineren Jan van Foreest, mr. Anthonis
Metius, ende Vincent Cappelman.

[in marge: mr. Adriaen tot Horen].

Is voorts goetgevonden mr. Adriaen Anthonissoon
te committeren, om hem te vervoegen tot Horen ende
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aldaer inne te brengen de resolutie op de alimentatie
van den supprior van de regulieren tot Blockert hier voren
genomen, ende voorts nevens de Gecommitterde Raden
aldaer te besogneren op 't maken van een project van de bedijc-
kinge op't Coegras.

[in marge: Propositie van de commissarissen van de heeren Staten].

Op den xviie february 1610 sijn wederomme binnengestaen
de Ed. Reynoudt van Brederode ridder, heere tot 
Veenhuysen, Spanbroeck ende president, mrs Leonard de
Voocht ende Rombout Hoogerbeets, raeden in den Hoogen
Raeden ende jr Steven van der Does, heere tot 
Noortwijck, raedt in de provincialen raede van Hollandt,
gecommitteerdens van de heeren Staten van Hollandt ende
Westfrieslandt, propenerende volgende de voorslach van 
zijne Excie ende d' heeren Gecommitteerde Raeden,
mitsgaders de resolutie ende decreet van de heeren Staten
ende oock de last de voorn. heeren gecommitteerden bij de 
heeren Staten gegeven, dat de wagten van de schutterije
bij de burgemeesteren, schepenen ende vroetschappen deser
stede souden worden geauthoriseert ende de selve voorts

[47 verso]

gedresseert in sulcker manieren die voor de jegenwoordige
misverstanden gehouden zijn, ende dienvolgende de
absenterende schutters belast ende bevolen haere
tochten ende wachten neffens anderen waer te
nemen, ende daerop omvraege gedaen sijnde, es
bij de meeste stemmen goetgevonden  't voors.
gepreponeerde an te nemen, mits dat in alle
manieren geleth sall worden dat daerdoor geen
verder onluste en come te ontstaen ende dat
daeromme de voirnoemde heeren gecommitteerden yets
sullen mogen concipieren om daerop de publicatie
te doen, 't welck gedaen ende de vroetschap voorgehouden
zijnde, es goetgevonden daerop de publicatie te 
laeten geschieden.

[in marge: Licentie van de vroetschappe en andere magistraten].

Op ten xxiien february 1610 sijn wederomme binnen 
gestaen de voors. heeren commissarissen ende hebben
verclaert van nieus gelast te zijn van de E. heeren Staten
van Hollandt ende Westfrieslandt, om tot stillinge ende
wechneminge van de misverstanden ende swarigheden deser stede
t te procederen tot ontslaginge van de jegenwoordige magistraten
ge van haerluijder respective diensten, gelijck zij
dienvolgende uijt crachte van dezelve haere last ende com-
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missie, datelicken hebben ghelicentieert de tegenwoor-
dige burgermeesteren, scepenen, vroetschappen ende thresorier,
ende den zelven ontslagen van den eedt, die zij in 't stuck
van haerluijder respective diensten hebben aen de stadt
gedaen, met expresse verclaringe als naerder in de
acte daervan bij de heeren commissarissen overgelevert,
ende hiernae van woorde te woorde geïnfereert.
Op huijden den xxiien february 1610 zijn in de vergaderin-
ge van burgermeesteren, scepenen, vroetschappen ende regier-
ders deser stede van Alcmaer verscenen, ende gecompa-
reert de heeren Reijnout van Brederode ridder, heere
van Veenhuijsen, Spanbroeck etc. president, Leonart
de Voocht, Rombout Hoogerbeets, raden in den Hoogen Rade
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ende Steven van der Does, heere van Noordtwijck ende Catten-
dijck, etc., raedt in den provincialen Hove van Hollandt ende 
Westfrieslandt als daertoe specialick gecommitteert bij de 
Ed. mo. heeren Staten van den zelven lande, ende hebben ver-
thoont het groot mishagen hetwelck de heeren Staten voornoemd 
hadden genomen, over die partialiteiten ende oneenicheiden 
alhier ter stede op 't stuck van de regeeringe geresen, mits-
gaders over de beroerten, die daeruyt onder de scutterije, 
burgerije ende gemeene inwoonderen der voors. stede was 
gevolcht. Ende hoewel hare Ed. Mo. niet liever hadden 
gesien, dan dat de voors. swaricheiden, waren wechgeno-
men ende de voors. beroerten beslecht geweest met goede 
gevoechlicke middelen, die daertoe zoo bij haere Mog. Ed. 
als oock bij de voornoemde hare commissarissen waren voorge-
went, doch niet generalicken aengenomen, sijnde middeler-
tijt dezelve beroerten zoo zeer gewassen, dat daeruijt 
meerder desordren ende confusien stonden te verwachten. 
Soo hadden de voornoemde heeren Staten, om alle 't selve te voorcomen 
ende de schutterije deser stede wederomme in ruste ende 
stillicheijt te brengen uijt hare opperste macht ende 
authoriteit, geresolveert ende voor den dienst ende 
welstandt deser stede noodich gevonden, die jegenwoor-
dige magistraten ende regierders der zelver stede, van 
hare dienst ende eede te doen ontslaen, verclaerden daer-
omme de heeren commissarissen, dat zij uijt crachte 
van hare speciale commissie van wegen de hooge overheyt 
van de landen van Hollandt ende Westfrieslandt, de te-
genwoordige burgermeesteren, schepenen, vroetschappen ende 
thresorier deser stede van Alcmaer ontsloegen ende li-
centieerden bij desen van haren dienst ende eede daermede 
zijluijden elcx respectivelick dese stadt waren verplicht, 
houdende de voors. collegien van burgermeesteren 

[48 verso]  

scepenen, vroetschappen, hier mede voor gedissolveert. Ende 
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aennemende de regieringe der selver stede, ter tijdt 
ende wijlen toe de verkiesinge van een nieu collegie 
van burgermeesteren, scepenen ende vroetschappen bij henluijden 
zal wesen gedaen, doch met expresse verclaringe dat de 
Ed. Mo. heeren voornoemd tot deze ontslaginge uijt gene andere 
oorsaken en waren beweecht, dan om daerdoor te procure-
ren het gemeenen beste deser stede ende niet om bij de 
zelven ijemandt te quetsen in zijnen eere, goeden name ende 
fame al waerdt oock zoo, dat eenige van de tegenwoor-
digen vergaderinge ten aensien van haren ouderdom, 
impotentie, ofte uijt eenige andere goede consideratien, 
namaels mochte gelaten worden uijt de nieuwe ver-
kiesinge. Interdiceerden daeromme d' voors. heeren com-
missarissen uijt den name ende van wegen als boven, 
zoo sij interdiceren ende verbieden bij desen, eenen ijegelicken 
ter oorsake van desen malcanderen niet te injurieren ofte 
misseggen op peine van daerover gestraft te zullen 
werden, als een perturbateur van de gemeene ruste 
deser stede, ordonnerende desen geregistreert ende
een ijgelicken van dese vergadering, zulx versoeckende 
daervan copie ofte extract gelevert te worden, om 
hen te dienen daer ende zoo het behooren zal. Aldus 
gedaen ten dage ende jare als boven ende is desen bij 
voornoemde heeren commissarissen in de voors. verga-
deringe voorgelesen ende bij henluijden geteickent 
overgelevert. Ende was onderteickent R. van Brederode , 
L. de Voocht, R. Hoogerbeets, S. van der Does.

[in marge: Nieuwe vroetschappen]. 

Opten xxiiien februarij 1610, is bij voornoemde heeren com-
missarissen overgelevert een lijste van de personen bij 
hare E. van nieuws tott vroetschappen gecoren, tott 
sevenentwintich in getale, waervan de namen zijn 
dese 1. Cornelis Jansz. van de Nieuburch, 2. mr. Adriaen Anthonissoon, 
3. Heindrick Florissoon, 4. Jan  Claessoon Quinting, 
5. Adriaen Heindrixz. Rabbi, 6. Cornelis Hein-
drixz. Boom, 7. Jacob Willemsz. Steenhuijs, 8. Pieter Jacobssoon 
van Teilingen, 9. Jan Pieterssoon Stoop, 10. IJff Maertssoon, laken-
cooper, 11. Pieter Dirxz. Schouten, 12. Iacob Dierten, houtcooper, 
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13. mr. Johan van Wittendel, 14. Pieter van Dijck, 15. Pieter Claessoon 
Seijllemaker, 16. Adriaen du Gardijn, 17. Jan Willemssoon Salines, 
18. Adriaen Maertssoon Coutenburch, 19. Jan Gijsbertsz. Paeu, 20. Dr. Adam 
van Foreest, 21. mr. Pieter Oolofsz., 22. Borrit Heindrixz. 23. Gerrit Allertsz. Bel,
24. Dominicus Boot, 25. Jan Adriaensz. Croon, 26. Jan Jacobssoon Graeff, 
27. Jan Philipssoon.  Doch overmits Cornelis Janss 
van der Nieuburch hem excuseerde de voors. dienste van 
nieus weder aen te nemen mits zijne ouderdom ende impo-
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tentie, hebben commissarissen voornoemd in desselfs plaetse 
gecoren ende geeligeert Floris van Teijlingen.            

[in marge: Nominatie van nieuwe burgermeesteren, schepenen ende thresorier].

Ten selven dage is bij de voornoemde heeren vroetschappen gepro-
cedeert tot nominatie van nieuwe burgermeesteren, schepenen 
ende thresorier voor den loopende jare 1610.

[in marge: Stoop ende Quinting ter dachvaert]. 

Opten 1en martij 1610, is goetgevonden te committeren 
om den dachvaert in 's Gravenhage te continueren, de 
E. Jan Claess. Quinting ende Jan Pieters. Stoop. 

[in marge: Nieuwedamse sluijs].
 
Is noch goetgevonden de gedeputeerdens deser stede te lasten
om te mogen consenteren in de gemeene middelen, die in treijn 
zijn, niettegenstaende voor desen daerinne gedifficulteert is 
geweest om de Nieuwedamsche sluijs, doch dat zij echter 
noch zullen difficulteren d'inwillinge van de verpondingen, tot 
dat men versekert zal zijn dat in regarde van de Nieuwe-
damsche sluijs geene nieuwichijt en zal werden gepleecht, 
dan is verstaen dat men zal mogen adviseren, om die van 
Munnickendam te gratificeren, indien zij een nieuwe sluijs off 
eenich ander werck, tot maeckinge van diepte binnen 
haere stede willen maecken, dat men haer daertoe eenich 
subsidie zoude mogen van 't landt laten volgen.

[in marge: Nieuwe ordre op de nominatie van de nieuwe magistraten]. 

Is mede verstaen en geresolveert dat de vroetschappen 
voortaen in de nominatie van de nieuwe magistraten 
zullen nomineren een dubbel getall van personen, te weten 
viii burgermeesteren, xiiii schepenen ende ii thresoriers, als oock 
bij afflijvicheit van een vroetschap, 3 anderen in den plaetse van dien. 

[in marge: Nieuwburch ende Beugel].

Voorts dewijle Gerrit Janss. van der Nieuwburch ende Dirck Beu-
gel bij commissarissen geeligeert zijnde tot scepenen, in 
weijgeringe waren om den eedt te doen, is naer deliberaetie 
verstaen dat men om niet te vervallen in een scadelicke consequentie 
bij de electie sal persisteren ende d'geeligeerde haer tijt 
doen uijt dienen. 
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[49 verso]

[in marge: Noopende 't praesenteren van de brieven van nominatie van de magistraten].

Is voorts verstaen, dat voortaen de brieffven van de 
nominatie van de nieuwe magistraten, aen Zijne Exie 
gepraesenteert zullen werden door eene van d' affgaende 
burgermeesteren, mitsgaders noch een uijt de vroetscappe 
alsdan daertoe te committeren. 

[in marge: Affscheyt van de heeren commissarissen]. 

Opten iiiien marty 1610 syn wederomme binnen 
gestaen de voornoemde heeren commissarissen ende hebben 
de vroetschappe voorgehouden het geene by haere E. 
binnen dese stede uyt crachte van haere last 
soo nopende 't stuck van veranderinge in de regieringe 
als anderssints es gebesoingieert, volgende 't geen van  
haere E. in geschrifte gestelt ende de vroetschappe 
voorgelesen es, alle 't welcke by de vroetschappe 
danckelicken aengenomen es, met versoeck aen de 
heeren commissarissen ten eynde daerop behoorlick 
octroy by de heeren Staten sall mogen werden 
gedepescheert ende besegelt, ende hebben voorts 
de heeren commissarissen de vroetschappe gere-
commandeert de ruste, vrede ende eenicheyt soo 
onder de regieringe deser stede als oock in de kercke 
ende dat tot dien eynde oock sall mogen achtervolcht 
‘t accordt by d' heeren commissarissen by die van de 
classe geprocureert volgende d' acte daervan gemaect 
ende de vroetschappe gecommuniceert. 

[in marge: Veranderinge in de ordonnantie van de schutteryen].

Is voorts goetgevonden eenige veranderinge te doen 
in de ordonnantie ende kaerte van de schutterye deser stede 
in conformite van 't geene diesaengaende op de 
selve es aengeteykent, ende geordonneert dat de 
oude kaerten dienvolgende sullen worden gerecht. 

[in marge: Versoeck van Jan Claesz. Maeykes.]

't Versoeck van Jan Claesz. Maeyckes om in de Nieupoort 
in de tuyn gecomen van heer Dirck Thomass te mogen 
timmeren een bequame huysinge tot een herberge, 
es goetgevonden te consenteren, mits dat hy de wech 
niet te nae en sall comen, tot welcken eynde 
hem de plaetse by burgemeesteren ende fabryckmeesteren 
aengewesen sall worden, ende voorts subiect zyn aff 
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te moeten breken als andere, op peine van de brandt, 
ende oock de neringe niet langer te mogen doen als 
tot wederseggen van de vroetschappe. 

50
[in marge: Oncosten by de schutters gemaect].

Voorts es goetgevonden dat de oncosten by de schutterye
geduyrende de voorleden swaricheyden gemaect by de
stadt sullen worden betaelt ende dat tot dien eynde
de reeckeningen by de heeren burgemeesteren sullen worden
geexamineert ende opgenomen.

[in marge: Nieuwendamschen sluys].

Opten vien marty XVIC thien gedelibereert zynde op de
missive van de gedeputeerden deser stede ter
dachvaert in ’s Gravenhaege beroerende ’t stuck van de
Nieuwendamschen sluys, es goetgevonden dat de
voornoemde gedeputeerden sullen mogen consenteren in de
verpondingen, met dien verstande nochtans dat men
vertrouwt dat d’heeren Staten niet genegen sullen wesen
om een requirerende lith twee andere opposerende
leden te interesseren, ende dat men mitsdyen ooge oock
geensints en sall consenteren in de veranderinge van de
voors. sluys, ende sullen de gedeputeerden in ’t verclaeren
van dit advijs daerby mogen voegen soodaenige meer
redenen als zy nae gelegentheyt van de saecke ende tyt
bevinden sullen dienstich te zyn.

[in marge: Requeste om te hebben het octroy van de tegenwoordige regieringe].

Op den xen marty 1610 gelesen zynde missive van de
gedeputeerden deser stede ter dachvaert in
’s-Gravenhaege, inhoudende dat by occasie van ’t rapport
van de heeren commissarissen hyer ter stede geweest
zynde, de heere advocaet Barnevelt voorgeslaegen
hadde dat nodich zoude zyn te presenteren requeste
omme te hebben het octroy van de nieuwe electie,
augmentatie ende forme van de regieringe hyer ter
stede, waertoe de voornoemde gedeputeerden hen niet
gelast vonden, is nae deliberatie verstaen ende
geresolveert de voornoemde gedeputeerden te authoriseren
om de voors. requeste te doen concipieren
met soodaenige middelen als deselve nodich ende
dienstich sullen vinden, ende deselve requeste
noch geduyrende de jegenwoordige vergaderinge te
presenteren ende dispositie daerop te vorderen.

[50 verso]
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[in marge: Stoop ende Quinting rapport].

Opten xviien martij 1610 es bij de E. Jan Pietersz.
Stoop ende Jan Claessoon Quintingh, oudt-burgermeester ende oudt-
scepen, ende mr. Jacob Coren, secretaris deser stede, gedaen
rapport van ’t gebesogneerde op den dachvaert in ’s Graven-
hage, in sedert den iie totten xven martij lestleden.

[in marge: Nieuwe beschrijvinge in Den Hage].

Es mede gelesen een missive van de Gecommitteerde Raiden
van Hollandt, daerbij dese stadt versocht werdt haere
gedeputeerdens wederomme ter dachvaert te seinden tegens
vrijdach naestcomende, om hen noopende het besogne
daer te vallen hen mette andere leden te conforme-
ren, ende naer deliberatie es goetgevonden opten voors.
dachvaert te committeren Jacob Willemsz. Steenhuijs als
praesiderende burgermeesteren  met eene van de vroetschappe
bij hem daertoe te eligeren ende een van de secretarissen.

[in marge: Stoop op de verpachtinge tot Dordrecht].

Voorts dewijle bij de heeren staten goetgevonden was
ijemandt van deser stede wegen te committeren op de
verpachtinge in ’t quartier van Dordrecht, is goetge-
vonden dat de burgermeester Stoop d’zelve verpachtin-
ge zal waernemen.

[in marge: Forme van de Provinciale Sinode].

Is mede goetgevonden de gecommitteerdens deser
stede, gaende ter dachvaert voors., te lasten dat
zij in gevalle mochte voortcomen de deliberatie op
de forme van ’t convoceren ende houden van de provincialen
sinode, hen dienaengaende mette meeste stemmen
te mogen conformeren.

[in marge: Bedijckinge van 't Coegras].

Is noch gelesen een missive van de Gecommitteerde Raden
van desen quartiere in date den 16en deser, daerbij
versocht wert datter eenige gedeputeert zouden wer-
den tegens den xviiien deser des avonts in de herberge
om te hooren het rapport van de gecommitteerdens geweest
hebbende om te nemen inspectie ende te besogneren op de
bedijckinge van ’t Coegras, ende daernae voorts te
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helpen adviseren ende resolveren wat men voorts in dezelve
zake soude mogen doen, ende goetgevonden daertoe te
committeren de burgermeesteren Coetenburch ende mr. Adriaen
Anthoniss.

51

[in marge: Noopende de quote deser quartiere in de iiicm libra.].

Is voorts goetgevonden d’zelve gedeputeerdens te lasten om
noopende het vinden van de quote deser stede quartiere in de iiicm libra over
de steden voor den loopende jare geconsenteert, zullen mogen
aenhooren d’advisen van de andere steden ende hen daermede
conformeren zonder nochtans te verstaen tottet invoeren
van eenige nieuwe middelen ofte andere nieuwicheden.

[in marge: Verpondingen over de huijsen ende landen voor den jare 1610].
[in marge: Anticipatie].

Is mede verstaen dat d’zelve gedeputeerdens zullen con-
senteren in de uijtscrijvinge van de verpondingen over de
huijsen ende landen voor den loopende jare 1610 op den voet 
van den voorleden jare, ende mede
verclaren van deser stede wegen dat men alhier debvoir
zal doen om aen ’t comtoir van de ontfanger alhier op de gecon-
senteerde anticipatie een goede somme van penningen te furneren.

[in marge: Auditeurs van de rekeningen van Barthout Loeven ende Heindrick Florissoon].

Is voorts goetgevonden te committeren ter auditie van de
rekeninge van Barthout Loeven van zijn collecte van 't
schoorsteengelt omgeslagen in den jare 1606, mitsgaders
van de collecte van de verpondingen omgeslagen annis
1606, 1607, 1608 ende 1609, ende van de rekeninge
van Heindrick Florissoon van zijne collecte van de
restanten gebleven uijt de collecte van de verpondingen van wijlen
Harck Claess. Boonstoppel, de burgermeester Rabbi, mr.
Jan van Wittendel, Jan Claesz. Quinting ende Pieter Jacobsz.
van Dijck.

[in marge: De penningen van de kinderen van Alidt Cornelisdr.].

Op’t versouck van de voochden van de nagelaten kinderen van
Alidt Cornelis., nagelaten dochter van wijlen Cornelis Laurens.
Goutsmidt, om de penningen der voors. kinderen in de weescame-
re leggende te mogen lichten om der kinderen lasten te mo-
gen affdoen etc., is naer deliberatie goetgevonden toe te staen
d'versochte lichtinge voor zooveel d’zelve can gescieden buiten
laste ende pericule deser stede ende dat men dienaengaende
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zoude nemen advijs van rechtsgeleerden.

[in marge: Questie tusschen Outcarspel ende Coedyck].

Is noch goetgevonden te committeren de burgermeester Wittendel
om volgende ’t versouck van de Gecommitteerde Raden te staen over
het different tusschen die van Outcarspel ende Coedijck ont-
staen noopende het redres van haer quoijeren van de verpondingen.

[51verso]

[in marge: Versouck van Jan de Maijkes].

Op’t versouck van Jan Maijkes van nieus gedelibereert
zijnde, es goetgevonden alsnoch te persisteren bij de
resolutie dienaengaende opten iiiien deser genomen, ende niet
toe te staen dat hij zij[n] timmeragie verder uijtsette als
hem bij burgermeesteren aengewesen is.

[in marge: Versoeck van Petrus Cornelii].

Opten xxviiien marty XVIC thien es ’t versoeck van
Petrus Cornelii, dienaer van de gemeente alhyer, om
van zynen dienst absolutelick ontslaegen te worden,
alsnoch in state gestelt ter tyt toe hy geobedieert
sall hebben de resolutie van de heeren Staten volgende
syne eijgen beloften aen de heeren commissarissen
gedaen.

[in marge: Mr. Adriaen rapport van de dachvaert tot Hoorn].
[in marge: Bestedinge van de dyck van ’t Coegras].

Is mede rapport gedaen bij de E. mr. Adriaen
Anthoniss., oudt-burgemeester, van ’t gebesoingieerde op de
leste dachvaert tot Hoorn gehouden, ende es
voorts deselve gecommitteert om van deser stede 
wegen den vien aprilis toecomende te compareren
op de bestedinge van de dyck van ’t Coegras.

[in marge: Questien tusschen Venatorem ende den kerckenraet].

Voorts es gelesen de missive van de heeren Staten van Hollant
ende Westvrieslandt van date den xxiiien deser, daer
bij d’heeren burgemeesteren ende vroetschappen deser stede
nochmaels vermaent worden mette meeste discretie
ende modestie des doenlick zynde,  te bearbeyden
dat de resolutie van de heeren Staten in ’t regardt
van de dolerende predicanten volgende de beloften ende
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toeseggingen bij de classe ende kerckenraet gedaen,
oprechtelick ende ter goeder trouwen souden mogen
werden naegecomen etc., ende daerop binnengestaen
zynde de kerckenraet deser stede ende henluyden
in jegenwoordicheyt van Adolpho Venatorem ’t voors.
schryvens voorgehouden, ende in ’t lange gehoort
ende verstaen zynde, de differenten alsnoch bestaende
tusschen die van de kerckenraet ende den voornoemde
Venatorem, es geresolveert dat die van de kerckenraet

52

voortsaen, in conformite van de resolutie van de heeren Staten
met den voornoemde Venatorem sullen houden haere ordinarise
ende extraordinarise kerckelicke vergaderingen, dat
de predicanten ordinarie ende op haere beurten oock sullen
waernemen de bedieninge van den doop, ende voorts
de kerckelicke registers ende andere munimenten tot
de vergaderinge behoirende wederomme binnen acht dagen
leveren op haere behoorlicke plaetse, alles in soodaeniger
voegen ’t selve voor date van de suspensie es geweest,
sulcx dat de predicanten tot de voors. registers ende
munimenten de sleutelen ende acces sullen hebben als
voor date van de voors. suspensie, sonder dat deselve
boecken ende papieren van deselve plaetse sullen mogen
worden gedraegen, ende syn voorts d’ouderlingen serieuselick
vermaent haere diensten, soo van ter kercken te comen
als anderssints, te betrachten tot meeste stichtinge
ende ruste van de gemeente.

[in marge: Beroerende de dijckagie van ’t Coegras].

Opten viien april 1610 is gehoort het rapport van de
burgermeester mr. Adriaen Anthonissoon mede brengende dat
de gecommitteerdens deser quartiere, tot Huijsduijnen vergadert
zijnde, om aen te vangen de bestedinge van ’t Coegras, die van
Amsterdam bij eenen expressen het seinden van den haren hadden
geexcuseert omdat zij uijt hare gedeputeerdens, ter dachvaert
in ’s-Gravenhage geweest zijnde, verstaen hadden dat eenigen
van de voorneemsten steden van ’t Suijderquartier d’zelve be-
dijckinge hadden gedifficulteert om de grootheijt van de oncosten
daertoe noodich, waerover ’t zelve aen ’t collegie tot Horen
gerapporteert zijnde, bij denzelven goetgevonden was daer-
op de steden van desen quartiere tott Horen te beschrijven
om op morgen te delibereren wat voorts in dezelve zake
te doen zoude zijn, waerop gedelibereert zijnde is goet-
gevonden bij missive aen die van ’t collegie voors. voor
ons advijs over te schrijven dat wij zouden goetvinden dat men
uijt den name van ’t collegie aen die van Amsterdam zouden
schrijven ende henluijden remonstreren de importantie ende
noodtwendicheyt van den voors. dijckagie ende versoucken
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dat zij, de sake resumerende, zouden willen resolveren den
voortganck van ’t voors. werck, ende de Gecommitteerde Raiden
voornoemt de van haere goede meijninge te adverterende,  ende
indien die van Amsterdam mochten difficulteren om ’t voors.
werck te vorderen, dat men dan opte voors. zaecke een be-
schrijvinge van de steden deser quartiere tott Horen souden doen
om naerder daerop te delibereren ende te resolveren.

[52 verso]

[in marge: Beroerende het advy uijtdragen van de bieren uijt de brouwerijen
 ende de bierstekers op een plaetse te keuren].

Is voorts gelesen een missive van de Gecommitteerde Raiden
van Hollandt in date den ven deser, daerbij de burger-
meesteren ende regierders deser stede aengeschreven werdt
dat zij wilden doen cesseren het uijtdragen van de bieren
uijt de brouwerijen ende voorts alle de bierstekers
op een plaetse te keuren. Ende naer deliberatie
es noopende het eerste vorstaen dat niet geraden en ware
’t zelve te practiseren in regarde van de schamele luijden
maer dat men naerder zoude letten off men ’t uijtgeven
van dezelve bieren zoude bij keuren mogen interdiceren
in regarde van de vermogende personen die in de capi-
tale leeninge bekendt zijn. Ende beroerende
de bierstekers is goetgevonden naerder in bedencken
te nemen in wat voegen men d’zelve keure zoude
mogen instellen ende dat men niettemin door bu-
germeesteren ende fabrijckmeesteren zouden mogen dispicieren ende
beramen een bequame plaetse daer men daernae de-
zelve bierstekers zoude mogen met haere woninge,
kelders ofte schepen t’ordonneren.

[in marge: Beroerende de bedijckinge van ’t Coegras].

Opten xen april 1610 es gelesen een missive van
de Gecommitteerde Raiden tott Horen in date
den viiien deser daerbij geadviseert werdt dat
de steden deser quartiere, behalven Alcmaer ende
Purmereinde, tott Horen vergadert geweest zijnde,
goetgevonden hadden dat men mette bedijckinge
van ’t Coegras zouden voortvaren, niettegenstaende
die van Amsterdam de zake vorder zouden
willen difficulteren, mits dat men niettemin
die van Amsterdam noch serieusselicken soude
versoucken naerder op de voors. sake te willen resolveren,
ende worde versocht dat dese stede haer daer-
mede zoude willen conformeren. Ende naer
deliberatie es goetgevonden dat men hem van deser
stede wegen met de voors. resolutie tott Horen
genomen, zal mogen conformeren, mits dat men aen
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die van Amsterdam ten fijne voors. noch zoo bij

53

missive als (des noot sijnde) oock door gedeputeerdens aen-
houden ende instantien zal doen.

[in marge: Een verlaet bij de Vriesscepoort].

Es gelesen een requeste van scout, scepenen ende regier-
ders van Bergen, Scorel ende Groet cum sociis, daerbij zij
remonstreren den grooten noodt die zij voor hare cadijcken
ende landen geleden hadden door het leste hooge water,
ende versochten om diergelicken swaricheiden meer voor te
comen in toecomende tijden, tott haren costen te mogen
leggen een verlaet bij de Gasthuijsbrugge buiten de
Vriesscepoort etc., waerop gedelibereert zijnde, worde
goetgevonden ’t zelve versouck te consenteren, mits
dat de supplianten ’t zelve verlaet zullen maecken op zulcken
hoochte, wijdtte ende lengte als bij burgermeesteren ende vroetschappen goetgevonden
ende aengewesen zal worden. Dat mede de supplianten ’t selve
verlaet niet en zullen mogen sluijten dan als ’t water geco-
men zal zijn op de hoochte van sekeren peijl, bij burgermeesteren
ende vroetschappen voornoemt van tijt tot tijt na gelegentheyt te ordonneren. Dat oock in ’t
vermogen zal zijn van dezelve burgermeesteren en vroetscap-
pen om, des stadts gelegentheijt zulx vereijsscende,
het voors. verlaet tot des stadts costen te mogen
verwijden ofte verlengen ende oock geheelicken wech
te nemen, mits in zulcken gevalle refunderende de costen
bij de supplianten in ’t leggen van ’t zelve verlaet gedaen.

[in marge: Versouck van de den kerckenraedt].

’t Versouck van Cornelis van Hille, dienaer hier ter stede,
ende eenigen van den kerckenraedt, ten eijnde een
nieu kistgen gemaect soude werden om ’t kerckenbouck
daerinne te sluiten off dat men ’t zelve zoude mogen
bewaren in de kiste daer ’t classisbouck in bewaert wordt,
is affgeslagen ende alsnoch verstaen dat zij hen
zullen reguleren naer de resolutie opten xxviiien

martij lestleden alhier bij de vroetschappe genomen.

[53 verso]

[in marge: Wittendel tott Horen].

Opten xxen april 1610 es geprocedeert tot nominatie
van een persoon om voor den loopende jare 1610 van
deser stede wegen tot Horen in ’t collegie van de Gecommitteerde
Raiden aldaer te compareren ende te besogneren etc., ende is
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bij de meeste stemmen daertoe gecommitteert de E.
mr. Jan van Wittendel, out-burgermeester deser stede.

[in marge: IJff Maertssoon op de rekeningen].

Is voorts tenzelven dage gecommitteert op ’t hooren
van de rekeninghen van de respective ontfangers
ende secretarissen etc. de E. IJff Maertss., lakencooper,
out-schepen deser stede.

[in marge: Rapport van de burgermeester Steenhuijs].
[in marge: Coegras].

Sijn noch gelesen de resolutien tott Horen genomen op
de vergaderinge van de magistraten de van Amsterdam ende
deser quartiere opten xiiiien ende goetgevonden
d’zelve te approberen. Ende voorts gedelibereert
zijnde op den voorslach van die van Amsterdam,
te weten dat men om de bedijckinge van ’t Coegras met een-
parich contentement van de heeren Staten te mogen vorderen,
zoude mogen praesenteren d’zelve dijck eens tott costen
van ’t landt gemaect zijnde, daernae voorts te onder-
houden tot costen van dengenen die daerbij gebatet
zouden zijn, es verstaen dat men dezelve praesen-
tatie aen de heeren Staten zal mogen doen in gevalle
d’ Hellevoetsce sluijs bij ’t landt niet en werdt onderhouden,
maer zoo d’zelve sluijs bij ’t landt wert onderhouden, dat men
in sulcken gevalle mede zoude aenhouden dat de lasten
van de onderhoudinge van den dijck van ’t Coegras mede
aen ’t landt zoude blijven.

[in marge: De croft van Hinderduijn gecoft].

Is noch goetgevonden dat de heeren burgermeesteren zullen
mogen vercoopen de crofte bij de stadt, bij naestin-
ge overgenomen van Aelbert Pelsser die ’t zelve
van Adam Hinderduijn hadde gecoft, mits dat men der
noch een laen van de westcandt voor de stadt zal
affhouden ende dat men den voornoemde Aelbert
Janssoon d’voorpraesentatie zal doen.

54

[in marge: Auditeurs van de rekeninge van de thresoriers de ano 1607].
 
Gedelibereert zijnde off men in regard van de commissie 
van de auditeurs op de rekeninge van de thresoriers ende 
fabrijckmeesteren de ano 1607 eenige veranderinge zoude 
doen, es goetgevonden te persisteren bij de gedane 
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commissie.

[in marge: Versouck van de weduwe van Ooloff  Roemerss.].

’t Versouck van de weduwe van zaliger Oolof Roemerssoon om te hebben 
eenige assistentie van de stadt in haere oude dagen ten aen-
siene van haer zaliger mans dienste etc., es goetgevonden aff te 
slaen  om de consequentie, behoudelick dat men haer zoude 
houden voor gerecommandeert om haer te helpen ’t zij bij 
de regenten van de huisarmen ofte gasthuijse naer gelegentheijt.

[in marge: ’t Verlaet bij de Vriessce poort].
[in marge: Opten 15en novembris 1610 is op ’t versouk van de ingelanden van de Brantgen 
Heintgens molens, is noch goetgevonden ’t leggen van’t verlaet hier ter zijden te limiteren 
met die conditie dat het sluijsgen in de Melckersloot bij de requiranten van’t voors. verlaet 
niet en zal mogen gestopt ofte verspart werden.]

Van nieus gedelibereert zijnde op ’t leggen van ’t verlaet 
bij de Vriessce Poort es alsnoch goetgevonden dat men ’t zelve 
als sal consenteren met die conditien die in voorgaende 
resolutie van den tienden deser zijn geinsereert, daer-
bij voegende noch, mits dat de landen gelegen in de jurisdictie 
deser stede aen de westzijde  mede op ’t selve verlaet 
sullen wateren.

[in marge: Beroerende de predicanten en de kerckenraet].

Voorts alsoo men verstondt dat bij de kerckenraedt ende 
predicanten nog niet en werde naergecomen de resolutie 
van den xxviii en martii lestleden bij de vroetschappen 
genomen, werde goetgevonden, dat men dezelve tegens 
donderdag naestcomende voor burgermeesteren sullen ontboden 
worden en dat men haer noch ernstelik zal vermanen 
ten eijnde zij alsnoch deselve resolutie obedieren, ende in 
cas dat zij noch onwillig blijven dat men alsdan op’t rapport 
van de heeren burgermeesteren naerder zal delibereren op de 
forme van de selve resolutie te doen executeren.

[in marge: Jan Meinerts. diepers weduwe].

’t Versouk van Jan Meijnerts. diepers weduwe om te hebben 
betalinge van vic ende noch eens c gulden voor huishuijre ende brant  
bij haer zaliger man verdient gedurende zijn werck  bij de keeten, 
noch vijffduisent gulden in regarde van’t interest bij haer zaliger man  
geleden door ’t ontbeeren van’t octroij, ende dat haer zoon in ’t 
werck gehouden zoude mogen werden etc., is goetgevonden aff 
te slaen behoudelicken dat men de werken in ’t Seggelis 
eens zoude mogen doen meten ende zo men bevindt haer ter 
zaecke vandien noch ijett competeren, dat men haer daer-
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van zal mogen voldoen. 

[54 verso]

[in marge: Beroerende de dijckage van’t Coegras].

Opten iien maij 1610
is gelesen een missive van de Gecommitteerde Raden tot 
Horen van den lesten april 1610 daerbij de respe-
ctieve magistraten van de steden deser quartiere 
werden beschreven om tegens den iiiien maij naest-
comende des avonts tot Horen te comen om te hel-
pen adviseren ende resolveren op de navolgende poincten 
concernerende de bedijkinge van ’t Coegras, als 
eerst op het tractament van den officier van Huijsduijnen 
ende Allert Boelissoon, gecommitteert tot opsichte 
op de wercken van de voors. dijkagie, ende  off dezelven 
te paerde off te voet d’zelve opsicht zullen waer-
nemen. Item off niet goet 
en soude wesen dat uijt elke stadt een van de 
magistraten ofte vroetscappen zouden werden ge-
committeert om opsicht te hebben op te wercken 
van de voors. dijckage, de welcke zoude hebben 
den naem ende titel van heemraden, ende hoe men de
zelve zoude tracteren, mits dat de boeten zouden 
comen ten prouffijte van ’t landt. Item 
off mede naer geraden en zoude zijn de Gecommitteerde 
Raiden te geven den titel, ende naem ende authoriteijt
van’t dijckgraeffscap. Item datter ordre 
zoude mogen geraemt werden opte soetelaers. 
Ende naer delibratie es goetgevonden de gedepu-
teerdens te lasten om noopende deselve 
poincten het beste voor te slaen ende hen mette 
beste ende meeste stemmen te mogen conformeren, 
behoudelicken dat de zelve gedeputeerdens oock zullen 
aenhouden zoo veel doenlick om tot de prouffi-
tabele diensten eenigen burgeren deser stede te avanceren.

[in marge: Een derde weesmeester].

Is voorts goetgevonden mits dat de burgermeester 
Wittendel den meesten tijt deses jaers tot houden 
van stadswegen zal moeten vaceren een der-
de weesmeester tot gerijff van de burgerije
te committeren, mits datt men deselve ordre 
van drie weesmeesteren oock in futurum  ende 

55 

voor de navolgende jaren zal continueren en de electie
van dezelve staen zal aen scout, burgermeesteren ende
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scepenen naer gewoonte.

[in marge: Rapport van de auditeurs van de thresories rekeninge de ano 1607].

Is voorts bij de burgermeesteren Rabbi, Jan Claessoon 
Quinting ende IJff Maertssoon, lakencooper, oudt-schepenen,
gedaen rapport van de rekeningen van de thresoriers
ende fabrijckmeesteren de anno 1607.

[In marge: Borrit Heindrixz. op de rekeninge van H.Floriss.].

Is voorts opte auditie van de rekeningen van de Heindrick
Florissoon en Barthout Loeven in plaetse van de
burgermeester Wittendel gesurroguerth Borrit Hein-
drixsoon.

[in marge: Versouck van Laurens Pieterss. Olijslager].

Op’t versouck van Laurens Pieterssoon Olijslager
is den zelven gegunt te mogen stellen een wint-olij-
molen buiten de Vriesscepoort, op een weijtgen leg-
gende aen de steenplaets, in de bocht, mits dat
hij d’zelve zoo verre van de wech zal setten als
burgermeesteren naer genomene inspectie zullen
goetvinden.

[in marge: Diepers wercken].

Is voorts goet gevonden fabrijckmeesteren te committeren
om de diepwercken in’t Zeggelis metten eersten te meten ende
daervan rapport te doen.

[in marge:Versouck van Jaocob Heertgesz.].

Op versouck van Jacob Heertgess. ten fijne zijn
jongste zone gegundt zoude mogen werden een
lootsgen te mogen stellen buiten de Kennemerpoorte
op zijn bleickerije, gedelibereert zijnde is verstaen
dat hij zal mogen een saechhuijsgen of een lootsgen maken sonder
nochtans daerinne te mogen wonen ofte neeringe
doen.

[in marge: Beroerende de predicanten en de kerckenraedt].

Is noch bij burgermeesteren gedaen rapport, van haerluijder
gebesogneerde met die predicanten ende kerkenraedt
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in conformitié van de resolutie van den xxent april
lestleeden; ende al soo men verstondt dat zij als noch on-
willich bleven om te obedieren de resolutien zoo van de heren
staten als van de vroetscappen deser stede, soo is

[55 verso]

verstaen dat men dezelve resolutien zal doen
effectueren ende executeren, doch om rijpelick ende
wijsselicken in desen te procederen is goet gevonden
burgermeesteren te authoriseren, om alvorens op de for-
me ende maniere van de selve executie, met
eenige personen zoo in Den Hage, als eenige steden
tot hare discretie, te communiceren.

[in marge: Quinting in’t collegie ter admiralitijt].

Opten ixen maij 1610 es goetgevonden te com-
mitteren tott raedtt in’t collegie ter Admirali-
teijt residerende in desen quartiere, in plaetse
van burgermeesterer Pieter van Teijlingen den E. Jan
Jan Claessoon Quinting.

[in marge: Steenhuijs ende Wittendel rapport].

Is voorts bij de E. burgermeesteren Steenhuys ende
Wittendel gedaen rapport van ’t gebesogneerde
op ten dachvaert tott Horen gehouden op 6en

deser.

[in marge: Heemraedt op de dijckage van’t Coegras].

Ende voorts gecommunicieert zijnde op de deli-
beratien uijt het voors. rapport resulterende,
is eerst goet gevonden te committeren Pieter Claess.
Seijllemaker, om van deser stede wegen als heem-
raedt te vaceren ende te besogneren als op de
dijckage van’t Coegras.

[in marge: Een secretaris op d’zelve dijckage].

Is mede goetgevonden dat men van deser stede-
wegen zal recommanderen den persoon van
Jacob Cornelissoon van der Geest om als se-
cretaris te mogen gebruijckt werden op de
voors. dijckage.
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[in marge: Beroerende de penningen tot de voors. dijckage noodich].

Is noch verstaen dat men behoordt te persisteren
bij ‘t advijs van onsse geseputeerdens ende op de voors.
dachvaert ingebracht noopende ’t inhouden van de
penningen die bij dit quartier ten behoeve van de
gemeene zaecke moeten uijtgekeert werden.

56

om d’zelve te gebruijcken tot vervallinge van de oncosten 
van de voors. dijckage, te weten dat men daertoe niet
meer als d’helft van de zelve penningen zal inhouden ende 
dat men d’andere steden sal versoucken om hen daer-
mede als noch te conformeren.

[in marge: Borrit Heindrixz. collecteur van de bierexcijs].

Is voorts in zelven dage goetgevonden Borrit
Heindrixzoon te committeren totte collecte van de
bier- ende turffexcijs, voor den loopende jare in
plaatse van Pieter Claess. Seijlmaker.

[in marge: Versouck van de vleijshouders tot Amsterdam].

Is noch goetgevonden en op’t versouck van de deecken
ende raets van’t scippersgilde alhier mitsgaders de
gemeene vleijshouders van Amsterdam, dat de
veerscuijte op Amsterdam dus lange gevaren heb-
bende des vrijdaechs avonts, voortaen op zijn beurte
zal varen des donderdaechs avonts.

[in marge: Beroerende de kerckelicke saken].

Is voorts geproponeert dewijle de gecommitteerdens om hen te
informeren van’t advijs van eenige personen ofte steden
noopende de forme ende maniere van de resolutien van de
heeren Staten ende vroetschappen deser stede op de kercke-
licke swarichheden hier ter stede te executeren, eerstdaechs zouden
reijsen, off niet geraden en was heimelicken te onder-
soucken welcke van de partijen de meesten lidtma-
ten van de gemeijnte toegedaen waren. Dan is naer
delibiratie verstaen die zake van bedencken te sijn,
ende goetgevonden ’t zelve nae te laten.

[in marge : Beroerende den dienste Petri Cornelii].

Is noch goet gevonden, de wijle Pieter Cornelissoon
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tott meermalen hadde verklaert dat hij hem hielt voor
ontslagen van zijne dienste ende predick-amt, ende ver-
socht daervoor gehouden te mogen werden, den zelven
te houden voor ontslagen van den voors. zijne dienste.

[in marge: Versouck van de brouwers].

’t Versouck van de brouwers hier ter stede om aen de scip-
pers ofte scuijtvoerders te mogen uijtsetten een halff
vat biers, ofte vierendeltgen biers, teffens sonder meer
sonder de gesworen bierendragers daerover te roepen, off
te gebruicken, is goetgevonden te accorderen mits dat sij
alvoren sullen recouvreren behoorlicke attestatien van dat in
anderen steden sulx wert gebruijct.

[56 verso]

[in marge: Beroerende de rekeninge van H. Floriss.].

Is op ’t rapport van de auditeurs van de rekenin-
gen van Heindrick Florissoon, naer deliberatie
verstaen dat zijn salaris genoten genomen ende
gerekent zal werden naer proportie van zijn da-
telicken ontfangh, ende niet van de restanten die
weder in uijtgeve werden gebracht.

[in marge: Differentiale poincten resulterende uijt den treves].

Opten xvien maij 1610 is gelesen een missive
van de Gecommitteerde Raiden van Suijt-Hollant
in date den viiien maij voors. daerbij de heeren
Ed. ende steden werden beschreven om tegens den
xviien der zelver maent in Den Hage te compa-
reren ende op de bijgaende poincten te helpen
resolveren.  Ende eerst noopende de
poincten noch quaestieus zijnde uijt het tractaet
van de treves zijn de gedeputeerdens gelast hen
mette meeste stemmen te conformeren.

[in marge: Gesante van Venetien].

Beroerende de propositie van de ambassadeur
van de hertoch ende republique van Venetien sijn
de gedeputeerdens gelast om d’zelve te aen-
hooren ende daerop te helpen resolveren ten
meesten dienste van den lande.
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[in marge: Gesanten van de evangelisse vorsten].

Sijn van gelijcken gelast om mitten hartoge
van Wirtemberch ende andere gesanten van de
evangelissce cheurfursten, stenden ende steden
in Duijtslandt, nevens d’andere leden van ‘t
landt in besogne te mogen treden.

[in marge: Rapport van de gesanten deser landen in Vrancrijck ende Engelandt gesonden].

Ende noch om te aenhooren het rapport van de
gedeputeerdens  deser landen in Vrancrijck ende
Engelandt gesonden, daerop te letten ende ten
meesten dienste der landen te helpen resolveren. 

57

[in marge: Beroerende ’t houden van de kerckelijke provinciale sijnode].

Op’t ve poinct is goetgevonden dat de gedepu-
teerdens zullen insisteren, dat de provinciale sinode
in Den Hage te houden, zoude mogen vrij zijn ende
gehouden werden voor onpartijdige rechters bij
de heeren Staten daertoe te committeren ende te
authoriseren ende noopende de vordere formaliteiten
hen conformeren mette beste ende meeste stem-
men.

[in marge: Beroerende de rijsinge in’t gout].

Beroerende de rijsinge in de goude specien, ende de
ordre daertegens te stellen, sullen de gedeputeerdens
urgeren dat men zoude soecken te mogen comen tot een
eenparigen voett ende ordre met hare hoocheden, off tenmin-
sten aerbeijden datter een goede ende generalen ordre ge-
maect ende bij die van Zelandt ende andere provin-
cien achtervolcht ende onderhouden mochte werden, ende hen
voorts mette meeste ende beste stemmen conformeren.

[in marge: Voorvallende zaecken].

Beroerende de voorvallende zaken zijn de gede-
puteerdens gelast om hen noopende dienaengaende
te conformeren mette meeste ende beste stem-
men ende in cas van swaricheit rapport te versoecken, 
ende zijn gecommiteert Coetenburch ende Quintingh neffens een
secretaris om d’zelve resolutien in te brengen.
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[in marge: Steenhuijs ende Quinting rapport].

Is voorts bij de burgermeester Steenhuijs, out-schepen
Quinting ende secretaris Coren, gedaen rapport
van’t gebesogneerde opten dachvaert in ’s-Graven-
hage van den xxiien martij totten iien april beijde
lestleden.

[in marge: Monsteringe van de scutterije].

Op ’t versouck van de gemeene scutterije om op dings-
dach nae Pinxteren te mogen monsteren, is bij de
meeste stemmen goetgevonden, ’t zelve te accorderen.

[in marge: Beroerende de kerckelijke swaricheden].

Is bij de burgermeesteren Steenhuijs ende Coetenburch ge-
daen rapport van haer wedervaren op de reijse na Den
Hage etc. om te communiceren noopende de kerkelijke swaricheden
ende op de maniere van die van de kercke te brengen tot
obedientie, ende goetgevonden opten xviiien deser des morgens
op dese zaecke naerder in besogne te treden.

[57 verso]

[in marge: Beroerende de kerckelijke swaricheiden].
[in marge: Ontslaginge van de kerckenraedt].
[in marge: Erectie van een nieuwe kerckenraedt].

Opten xviiien maij 1610 es geresumeert het rapport
van den burgermeesteren Steenhuijs ende Coetenburg noopende
haere E. communicatien op de forme van de executie van de
resolutien van de heeren Staten ende vroetschappe deser stede
op de kerckelicke swaricheiden hier ter stede genomen,
ende naer rijpe deliberatie ende examinatie van alle
’t gene in consideratie conde comen ende sonderlinge
gelett zijnde op’t schriftelicke advijs van de commissa-
rissen van de heeren Staten hier ter stede op de selve
swarichheiden gebesogneert hebbende, is goetgevonden de-
wijle de kerckenraiden tot noch toe swaricheit maken
om de bovengeroerde resolutien naer te comen ende te obe-
dieren, dat men dezelve van haer dienste zal verlaten
ende procederen tott erectie van een nieuwen kercken-
raedt. Ende omme te praecaveren (zoo veel doenlick)
dat men niett lichtelicken weder in gelijcke swaricheiden
en vervalle, is verstaen, dat men de gemeinte
zal doen insinueren om tegens morgen bijeen te comen
ende te procederen tott nominatie van een dubbel getal
van personen, daeruijt voor dese reijse bij burgermeesteren
ende vroetschappen gecoren zullen werden de personen
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die de diensten van ouderlingen ende diaconen weder-
omme zullen aennemen ende bedienen. Dat men
mede in’t doen van de voors. insinuatie een ijege-
lick zal aenseggen, dat zij nomineren willen zoo-
danige personen die vreedsamich zijn ende geen
swaricheit en maken zoo wel d’een als d’ander van de
predicanten te hooren, op peine dat andere personen
genomineert zijnde, burgermeesteren in plaetse van de
zelve van dezelven anderen zullen doen nomineren.
Ende ten einde de voors. nominatie ordentelick
mach gechieden is goetgevonden te committeren den
E. Pieter Jacobssoon van Teijlingen, burgermeester, Pieter
Dirxzoon Scouten ende Jan Willemss. Salines, oudt-
scepenen deser stede, om met een van de se-
cretarissen op de voors. nominatie praesent te
zijn, ende op alles toesicht te hebben ende van de

58

nominatie goede notitie te houden. Is noch ver-
staen, dat men nae de nominatie, de gemeente
zal voorhouden zoo ijemandt op de genomineerde per-
sonen ijet heeft te seggen, dat zij 't zelve zullen mo-
gen doen binnen drie eerstecomende dagen. Ende dat
dezelve tijt overstreken zijnde, d'geeligeerde ouder-
lingen ende diaconen datelicken in de bedieninge
haerder amten zullen treden. Is voorts om te ef-
fectueren 't gene voors. is noch goetgevonden, dat
burgermeesteren den affgaende kerckenraedt voor haer
zal ontbieden, d' voors. resolutie van hare ontsla-
ginge aenseggen, ende de sleutelen doen overleveren.

[in marge: Van een nieu predicant in plaetse Petri Cornelii].

Voorts de wijle Pieter Cornelissoon, hier voormaels
op zijne meermaels gedaen versoucken van zijnen
dienste is ontslagen, is verstaen, dat hij voortaen 
zal naelaten te predicken. Ende dat men den nieu-
wen kerckenraedt zal aenseggen, dat zij metten
eersten dispicieren een ander bequaem persoon, die desselfs
plaetse zoude mogen becleeden, die vreedsamich is, ende
mette andere dienaren zoude willen staen, om de- 
zelve persoon burgermeesteren ende vroetscappen voorgedra-
gen zijnde, op desselffs beroepinge naerder gelett ende
gedisponeert te werden naer behooren.

[in marge: Versouck van Pieter Ollebrants, molenaer].

't Versouck van Pieter Olbrandtssoon, molenaer, om een
nieuwe molen te mogen stellen op de Gasthuijs-
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weijde, off op het bolwerck genaemt Bol Clarenburg
is afgeslagen, ende verstaen dat hij zijne nieuwe
molen die hij al gereet, op de aengevolde plaetse oock
niet en zal mogen rechten voor ende aleer burger-
meesteren ende fabrijckmeesteren naer genomene inspectie bevonden
zullen hebben, dat hij de stadtswalle niet te nae en comt.

[58 verso]

[in marge: Teijlingen, Scouten ende Salines rapport].

Opten xxen maij 1610, is bij de burgermeester Pieter van 
Teijlingen, Pieter Dirxzoon Schouten ende Jan Willemss.
Salines, oudt-scepenen, gedaen rapport van haer weder-
varen in 't assisteren op de nominatie van een nieuwe
kerckenraet, ende overgelevert de cedullen van de no-
minatien, inhoudende een dubbel getall van ouder-
lingen ende diaconen, waerop gedelibereert zijnde, en
verstaen  dewijle eenigen hen beclaechden, dat de nominatie
alleenlicken gedaen was bij degenen die Adolpho waren
toegedaen, is goetgevonden Hillenio aen te seggen dat
hij noch van den zijnen zouden mogen inbrengen nominatie
van een dubbel getal van personen tot ouderlingen ende
diaconen, ende d' zelve op morgen overleveren, om in‘t
eligeren, op d' genomineerdens van d'een ende d'ander
zijde, gelett, ende regardt genomen te werden naer
behooren, mits dat hij zal inbrengen zoodanige per-
sonen die de predicatien van d'een ende d'ander zouden
willen hooren.

[in marge: Noopende de collecte voor de armen in de kercke].
 
Voorts alsoo verstaen worde dat de verlatene dia-
conen hen praepareerden om noch op huijden de collecte
voor de armen in de kercke te doen, ende niet en wilden
toelaten, dat 't zelve bij de regenten van de huijsarmen
mochte geschieden, is goetgevonden d' zelve dia-
conen te doen binnen staen, ende d' zelve gehoort zijnde
henluijden aen te seggen, dat zij d' voors. regenten van de
huisarmen, d' voors. collecte zouden laten doen, voor
de armen van de kercke. Off, in cas van weijge-
ringe dat men tegens haerluijden protesteerden van
inobedientie, ende van de swaricheiden die daeruijt zouden
mogen ontstaen, ende 't zelve hen aengeseijt zijnde,
hebben zij verclaert te zullen obedieren, doch onder prote-
statie.

[in marge: Versouck van de burgermeester Wittendel].

Op 't versouck van den burgermeester Wittendel, is goet-
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gevonden denzelven te vergunnen voorschrijven aen 't
collegie van de Gecommitteerde Raiden tott Horen, ten eijnde
hij geexcuseert mochte blijven van te gaen op
de liquidatie in 's-Gravenhage.

59

[in marge: Beroerende de verkiesinge van den nieuwen kerckenraedt].

Op ten xxien maij 1610 is bij burgermeesteren gerapporteert
dat zij in conformité van de resolutie van den xxen deser
Hillenio hadden aengeseijt, dat hij noch van den zijnen
zouden mogen inbrengen nominatie van een dubbel getal van
personen tot ouderlingen ende diaconen, om in d' electie op
deselve gelett te mogen werden etc. Ende alsoo hij off
de zijne tot nochtoe geene andere nominatie en hadden in-
gebracht, soo is naer deliberatie goetgevonden, uijt
de genomineerdens, opten xxen deser bij de gecommiteerdens
van de vroetschappe, overgebracht, te procederen tott
electie van den nieuwen kerckenraedt.

[in marge: Versoeck van de schippers].

Is noch goetgevonden te committeren tot Borrit Hein-
drixsz., Gerrit Allertss. Bel ende Jan Philipssoon Cra-
mer, om te examineren de requeste bij de gemeene
schippers overgegeven, om te hebben vermeerderinge
van haere vrachtloonen.

[in marge: Beroerende de nieuwe kerckenraedt].
 
Op ten xxiien maij 1610, is bij burgermeesteren gepropo-
neert ende voorgedragen dat zij om te effectueren voor-
gaende resolutien, de namen van de geeligeerde personen tot
ouderlingen ende diaconen, aen Hillenium hadden gesonden
om d' zelve op gisteravondt in de kercke den gemeente voor
te dragen, ten einde degenen die ijet op dezelve hadde
te seggen, 't zelve zoude mogen doen voor sondage naestco-
mende. Dan dattet zelve echter bij Hillenium niet
en was gedaen, waerop xxx van nieus gedelibereert zijnde,
is goetgevonden ende verstaen, dat men d' voors. personen noch op mor-
gen ende in nae de predicatien in de weecke de gemeente zal voordragen, om daer-
na over agt dagen daernaer, wesende Pinxterdach noch eens voorgestelt 
zijnde ten overvloet, d'zelve in haere amten ende diensten te confirmeren.

[in marge: Beroerende de collecte van de aelmoessen in de armen].

Beroerende de collecte, van de aelmoessen in de kercke
is naer deliberatie noch verstaen dat d'zelve alleen gedaen
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zal worden bij de regenten van de huijsarmen, ende dat
de penningen bij denzelven zullen overgelevert werden aen
handen van he de nieuwe diaconen nae hare confirmatie, ende
dat men niet en sal toestaen dat de verlatene diaconen eenige
collecte in d' eene off d' andere predicatien zullen doen.

[59 verso]

[in marge: Beroerende degene die quaet regiment houden, ende vagabonden bedelaerijen].

Is opte vertooninge van de officier deser stede, goetge-
vonden den zelven te lasten ende te authoriseren ordonneren, om
de bordeelen ende hoerhuijsen binnen dese stede ende juris-
dictie van dien, te storen, ende den personen die
ontuchtich ende oneerlicken van leven zijn ofte quaet
regiment houden uijt de stadt te mogen  leijden,
ende oock om de vagabonden ende bedelaers die hij
ter poorte zal uijtgeset hebben, ende weder inneco-
men, te mogen apprehenderen, ende te water ende
broodt leggen.

[in marge: Coetenburch Quinting ende Foreest rapport].
[in marge: Poincten van reces].

Opten iien juny 1610 is gedaan rapport bij de E. 
Adriaen Maertss. Coetenburch, burgermeester, Jan Claess.
Quinting oudt-schepen ende Jan Nanning van Foreest
secretaris, gedaen rapport van 't gebesoingeerde op de
leste dachvaert in Den Hage tot den xxviiien may toe.
Ende gedelibereert sijnde op de poincten van 't reces
bij deselve overgebracht omme mits de execrable
moort van de M.t van Vranckryck te resolveren tot
meerder constantie ende resolutie soo voor de
beschermenisse der Vereeniche Landen als tot dienste
van de jegenwoordigen coninck van Vranckrijck, den
coninck van Groot Brittagnien, eensamentlick den
evangelischen cheur ende fursten die hen tot
assistentie van den cheurfurst van Brandenburch
ende palsgraeff van Nienburch in de successie
van Gulich, Cleve etc. hebben geresolveert, ende
es goetgevonden dat de gedeputeerden hen op de-
selve pointen van reces zullen conformeren met
de meeste ende beste stemmen.

[in marge: 't Weeskint van Royloff].

Op de requeste van buijren van de Bierkaey, om het
jongste kint van Royloff Arienss. in ‘t weeshuys
te mogen gercrygen, is goetgevonden by burgermeesteren te
authoriseren hen te informeren op de gelegentheyt
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soo van ‘t versoeck als van de staet van 't weeshuys
om daernae by hen op 't selve versoeck nae behoiren
gedisponeert te worden.

60

[in marge: Beroerende de bedijckinge van 't Oogmergat ende verswaringe 
van de dijck van 't Coegras].

Opten xxvien junij 1610,
is gelesen een missive van de heeren Gecommitteerde Raiden 
tott Horen, daerbij de vroetschappe versocht werdt eenigen
tot Horen te schicken, om nevens de gedeputeerdens van de
andere steden deser quartiere te delibereren op de
bedijckinge van 't Oochmergatt, mitsgaders op de
verswaringe van den dijck van 't Coegras ende in
gevalle zulx goetgevonden mochte werden, voorts te
resolveren op de penningen daertoe noodich, ende
naer deliberatie es verstaen de bedijckinge van’t Ooch-
mer gatt noodich te zijn ende dat men d'selve behoordt
bij de handt te nemen, ende wat belanght de penningen
daertoe noodich, indien die van 't Ooge, willen staen
haere voormaels gedaene presentatie van d’oncosten ofte
penningen die daertoe geemploieert zullen moeten werden
te furneren op sekere termijnen, dat men dienaengaende
metten zelven zal mogen handelen, ende middelertijt van
't landtswegen d’zelve ver vinden bij negotiatie. Ende
d'voors. bedijckinge van 't Oochmergat gedaen zijnde dat men
als dan de verhooginge van de dijck van 't Coegras zal bij de
handt mogen nemen.

[in marge: Off men eenige lasten zal aennemen op de contributie van dit quartier].

Voorts alsoo d’zelve Gecommitteerde Raiden ae schrijven dat de 
heeren Gecommitteerde Raiden van Hollandt twee uijt hare E.
collegie hadden gedeputeert, om met het collegie deser
quartiere staet te maken van’t gene men uijt dit
quartier maentelick zal betalen, ende aen te houden
dat men ter concurrentie van dien eenige lasten zouden 
willen aennnemen. Is naer deliberaetie verstaen, dat de
gedeputeerdens nevens de andere leden zullen helpen be-
sogneren ende aviseren ten besten ende meesten dienste der
landen, doch niet verstaen tot aenneminge van eenige
lasten.

[in marge: Steenhuijs ende Rabbi tot Horen].

Ende zijn voorts gecommitteert om de voors. resolutien inne 
te brengen ende voorts op de voorvallende zaken te helpen 
aviseren ten meesten dienste der landen, mits in cas
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van swaricheijt rapport versouckenden, de E. Jacob
Steenhuijs, ende Adriaen Heinrixsz. Rabbi burgermeesteren.

[60 verso]

[in marge: Emmerluijden].
[in marge: Generale brandtschouwinge].

Op te remonstrantie van de emmerluijden
is goet gevonden te renoveren d’ oude keure noopende
't gebruijck van de hdhdh brandt emmers, dat mede
bij nieuwe keure een ijegelick gelast werde zijne 
emmers met zijn name ofte merck te doen teicke-
nen, is mede goetgevonden te laten geschieden
een generale scouwinge van 't brandtgereetscap ende 
dat d' nieuwe getimmerde huijsen op geen brandtgereet-
schap staende, daermede op gestelt zouden mogen
werden. Ende zoo veel aengaet haer versouck
van verbeteringe van loon, is henluijden gegundt
van 't gene zij van de stadt zijn genietende, verhoogin-
ge van twee op drie ende d' verhooginge tot laste
van de burgerije in state gestelt.

[in marge: Emmerluijden].

Is henluyden voorts toegeleijt tot vergoedinge van de 
schade bij haer geleden in de brandt in de pannebacke-
rije door 't verlies van vier emmers, voor elcken
emmer xlij stuivers, mitsgaders elck noch drie gulden voor haer 
moeijtte in’t soecken van de zelve emmers gehadt.
Ende verstaen dat burgermeesteren d'eijgenar van de voors. panne-
backerije d' zelve vergoedinge zullen doen rem-
bourseren ten ware bij den zelven gehoort hebbende,
goet vonden hem in regarde van zijn sobere conditie
't zelve voor dese reijse te remitteren

[in marge: De huijsen buiten mede op brandtgereetscap te stellen].

Is noch verstaen ende goetgevonden dat men de huijsen
buijten de poorte staende mede op brandtge-
reetschap zal doen stellen.

[in marge: Noopende de glasvercoopers].

Op 't versouck van de ingesetenen deser stede hen
generende met glasen te vercoopen, is goetgevon-
den bij keure te verbieden dat voortaen geene
buijtenluijden hier ter stede eenige glas zullen
mogen vercoopen, anders als op jaer- ofte weeck-
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marcten ende dat alleen op de Voordam ende op geene
andere plaetsen.

[61 verso]

[in marge: Coetenburch, Quinting ende Foreest rapport].

Opten xxen junij 1610 is bij de E. burgermeester Coetenburch,
oudt-schepen Quinting ende secretaris Foreest gedaen rapport
van 't gebesogneerde opten lesten dachvaert in ‘s-Graven-
hage. Ende dewijle goetgevonden was reces te nemen
voor eenige dagen ende tegens den xxien deser wederomme
in Den Hage te comen, worde goetgevonden dat de 
voors. gedeputeerdens hen wederomme derwaerts
zouden vervoegen om 't besogne van de voorgaende dachvaert
te continueren.

[in marge: Steenhuijs en Rabbi rapport].

Is voorts bij de burgermeesteren Steenhuijs ende Rabbi 
gedaen rapport van 't gebesogneerde opten lesten
dachvaert tot Horen gehouden.

[in marge: Versouck van Passcier Lambertin].

't Versouck van Pastcier Lambertin, om achter zijne
woninge van 't secreet aff tot aende trappen van den brugge
van 't Pesthuijs, een platinge te mogen maecken ende de
zelve aen te vollen tot verstijvinge van zijne noor-
dermuijr. Ende om daer te maecken een vrije in- en uijgang
van vier voeten breedt voors hem ende zijne nacomelingen
mits d' zelve onderhoudende tot zijnen costen, geleijdt
zijnde in deliberatie. Sijn burgermeesteren geauthoriseert
om metten zelven te mogen handelen ende accorderen zulx
zij tot minste praejudicie van de doorvaert aldaer zullen
bevinden te behooren.

[in marge: 't Versouck van de buiren op 't Dronckenoort].

Op 't versouck van de buiren aen de noordzijde van 't
Dronckenoort, is goetgevonden bij keure te statueren
dat niet meer als twee Horensche schuijten doorgaens 
in 't zelve water zullen mogen leggen, ende datt
nevens de huijsinge van de burgermeester Coetenburch, ende 
dat d'andere zullen moeten leggen buijten in de 
Voormeer aen de steijger.

[in marge: Nieuwe verpondingen].
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Is noch goetgevonden eerstdaechs te doen publicatie
van de nieuwe verpondingen voor de loopende jare
1610.

[ In marge: Rietdaken aff te breken].

Is mede verstaen dat men zal continueren de ordre van 
het affbreken van de riedtdaken, mits den genomineer-
dens tijt gevende van Sint Jan naestcomende tot Joannis
1611, ende dat de respective vroetschappen hen bij opteicke-
ninge van eenige daken zullen gereet houden om tegens
de naeste vergaderinge te procederen tot nominatie van de 
zelve rietdaken ende 

[61 verso]

[in marge: Lex hac edictali4].
 
Is voorts goetgevonden dat de gedeputeerdens
gaende ter dachvaert in 's-Gravenhage hen sullen in-
formeren off aldaer bij den Hove ofte Hoogen Rade
eenige sententien zijn gewesen, daerbij gedecideert
werdt de quaestie dagelix voorvallende super lex hac
edictali, ende zoo jae, d'zelve sententien te beco-
men op dat men daernae zal mogen hebben een 
sekeren voet daer nae men hem voortaen zal moge
reguleren.

[in marge: Penningen van Alidt Cornelis kinderen].

Is mede verstaen weesmeesteren te authoriseren om 
met de penningen ter weescamere berustende, toe-
comende de kinderen van wijlen Alidt Cornelis-
dr. haerluijden schulden te mogen affdoen, mits de penningen
uijttellende onder cautie de restituendo etc., ende 
d' overige penningen te mogen stellen op het landt,
mits dat d' zelve bij afflossinge weder ter wees-
camere zullen comen.

[in marge: Beroerende de overleveringe van de stucken ende papieren 
concernerende den kerckenraedt].

Opten xxiij en junij 1610 is bij burgermeesteren voorge-
dragen dat de jegenwoordige ouderlingen ende diaco-
nen hen beclaechden dat Hillenius, mitsgaders
de oude diaconen, hen weijgerich te stelden, om

4 Bedoeld is een wet uit het Romeinse recht, m.b.t. onbevoegde erfgenamen. 
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aen henluijden over te leveren de sleutelen boecken, 
papieren ende munimenten5 haerluijder bedieninge con-
cernerende, ende verclaerden henluijden niet
te kennen voor wettige ouderlingen ende diaconen etc.;
dat mede eenigen van de gemeijnte van de zijde 
van Hillenio, versocht hadden dat burgermeesteren de
zake van de voors. overleveringe zouden willen insien
ende surcheren, tot dat de provinciale sinode ge-
houden zoude zijn. Waerop gedelibereert zijnde,
worde verstaen dat men behoorde te persisteren bij 
't gene gedaen ende geresolveert was, ende bij alle midde-
len te maincteneren, zoo d'authoriteit ende resolutien
van de heeren Staten als van de magistraet deser stede.

62

Ende dat men dienvolgende d’oude diaconen, zal aenseggen dat
zij eerstdaechs haere handen ontledigen zullen van de papieren
stucken ende munimenten tot de kercke behorende, ende dezelve leveren in de 
kercke, ter plaetse daer men gewoon is dezelve te houden, ende hen voorts 
gereet maken om eerstdaechs hare rekeninge te doen, off dat men
andersins genootsaect zal zijn tegens henluyden andere proce-
duren bij der handt te nemen, daerop dan naerder gelett
ende geresolveert zal worden. Ende is mede goetgevonden
onsse gedeputeerdens in Den Hage zijnde te adviseren van ’t gene
desen aengaende alhier is gepasseert om henluyden te 
dienen voor instructie, om de resolutien deser vroet-
schappen te mogen justificeren in gevalle deselve aldaer
eenichsins gesugilleert6 ofte gecalumnieert mochten werden.

[in marge: Beroerende den voorsanger].

Opten xxviien junii 1610 is goetgevonden burgermeesteren te
authoriseren om Claes Meinerts., voorsanger in de kercke,
op dingsdach naestcomende aff te vorderen zijne verclarin-
ge noopende het waernemen van zijnen dienste, ende in-
gevalle hij swarigheijt maect, om denzelven zijnen dienste
behoorlicken waer te nemen, ende den magistraet, mitsgaders den
tegenwoordigen kerckenraedt, in alles te obedieren, hem
datelicken van zijnen dienste te rapdeporteren.

[in marge: Beroerende de papieren ende stucken vande diaconen].

Is voorts bij burgermeesteren voorgedragen, dat bij de resolutie
van den xxiiien deser, noopende de papieren overleveringe van de
papieren stucken ende munimenten concernerende de diaconie
ende bedieninge van de armen van de kercke, d’ouden diaconen

5 Munimenten = bewijsstukken, bijlagen.
6 Sugilleren = iets ongunstigs van iemand zeggen. 
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hadden voorgehouden, ende denzelven vermaendt dat se de
voors. resolutie zouden willen naercomen, doch dat se echter
hadden gepersisteert bij haere voorgaende weijgeringe en onwillicheit,
waerop van nieus gedelibereert zijnde, es goet gevonden alsnoch
te persisteren bij de voorgaende resolutie. Ende om dezelve te doen
effectueren, is verstaen, dat men de voors. oude diaconen
op morgen ofte overmorgen wederomme zoude ontbieden ende hen-
luijden zal aenseggen indien zij binnen den tijt van drie dagen
niet en obedieren de voors. resolutie van den xxiiien deser, dat
men haer in zulcken gevalle interdiceert alle poorters-
neringe te doen.

[62 verso]

[in marge: Beroerende de lichtinge van lijffrenten].

Voorts geproponeert zijnde bij de burgemeester Wittendel
gedeputeerde deser stede in’t collegie vande Gecommiteerde Raeden
tott Horen off men de resolutie van de heeren Staten
noopende de lichtinge van losrenten tegens den penning xvi
ende lijffrenten tegens den penning viii op een lijff, soude
mogen amplieren, ende oock lichten lijffrenten tegens den penning
x op twee lijven. Is naer deliberatie goetgevonden te 
persisteren ende te blijven in terminis van de voors. resolutie.

[in marge: Quinting ende Foreest rapport].

Is voorts bij Jan Claess. Quinting ende de secretaris
Foreest mits d’absentie van de burgemeester Coetenburch, gedaen
rapport van’t gebesogneerde opten lesten dachvaert
in ’s-Gravenhage.

[in marge: Lex hac edictali].

Gehoort uijt het rapport van de voors. gedeputeerdens
dat de heeren van de Hoogen Rade eenpaerlick ver-
staen, dat de lex hoc edictali geen plaetse
en heeft, als de partijen vergaderen zonder eenige
huwelixe voorwaerden, off alsser geene andere
makinge ofte dispositie en intervenieert. Es
goetgevonden weesmeesteren te authoriseren om in con-
formité van ’t zelve advijs, de zaken henluijden
voorcomende te mogen decideren, ende aff doen.

[in marge: Diepers weduwe].

Is voorts noch goetgevonden de requeste van de die-
pers weduwe te stellen in handen van Jan Claes. 
Quintingh, IJff Maerts. Lakencooper, Jan Willems.
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Salines, Mr. Pieter Oloffsz. ende Cornelis Claesss.
Limmen, om haere praetensien ende voors. requeste
geroert te examineren ende de vroetscappe te dienen
van haerluijder advijs.

[in marge: Beroerende de verswaringe van de dijck op Coegras].

Opten xven maer julij 1610 is op’t schrijvens van de
Gecommitteerde Raeden tot Horen goetgevonden dat men
den dijck op ’t Coegras zal verswaren, zoo veel nog
men tot versekerheijt van den zelven tegens extraordi-

63

narissen stormen ende hoge vloeden bevinden zal te behooren.
Ende is de burgermeester Coutenburg gecommitteert, om tegens
donderdach naestcomende tot Horen te compareren ende nevens
de gedeputeerdens van die van Amsterdam ende andere
steden deser quartiere, op den voet en besteck van de
zelve verswaringe, op den dach van de bestedinge van dezelve
verswaringe ende ’t vinden van de penningen, daertoe noodich bij negotiatie off
anders te besogneren ende hem met d’andere gedeputeerdens
te mogen conformeren.

[in marge: Pieter Claess. Seilmaker heemraedt].
 
Is mede goetgevonden te committeren Pieter Claess. Seijl-
maker, om van deser stede wegen als heemraet
te compareren ende besogneren, op de dijckagie van‘t
Oogmergat, nu als oock op de verswaringe van
den dijck op’t Coegras.

[in marge: Barthout Loeven collecteur van de verpondingen].

Is noch goetgevonden Barthout Loeven van der Hoolck te
committeren totten ontfangh ende collecte van de
verpondingen omgeslagen in den tegenwoordigen jaer 1610,
mits dat hij debvoir zal doen om te vorderen de de restanten
van zijne collecte van voorgaende jaren. Ende voorts
dat hij voortaen niet verder salaris en zal mogen ge-
nieten, als naer advenant van zijnen ontfangh.

[in marge: Versouck van die van Graft ende Rijp].

Op ‘t versouck van de gemeene buren van Graft, Rijp 
ende Graftdijck, is goetgevonden denzelven te accorderen
op den Scermer te mogen drijven zoo lange op den
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Purmer gedreven wert, mits gelijck als in voor-
gaende jaren, rustende den tijt van drie maenden
in elcken jare. Behoudelicken mede dat men
de voors. supplianten zal doen beloven, dat se haeren vis die
zij vangen alleen hier ter stede ter marct zullen brengen,
zonder die alders te vercoopen, uijtgesondert die gene
die in haer eijgen dorpen, ofte in andere dorpen aen de 
Scermer gelegen, vercoft zal worden om in de zelven
geconsumeert te werden.

[63 verso] 

[in marge: Versouck van Aeriaen Alffers. cum suis].

Is noch goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om
te nemen inspectie van de sloot in ‘t versouck van
Aeriaen Alffers., eijgenaer vande volmolen buijten deser
stede, geroert, ende noopende het opschieten van de
zelve tot gerijeff van de zelve molen, metten zelven
handelen ende accorderen, zoo zij in discretie bevinden
zullen te behooren.

[in marge: Beroerende het transport van de vergaderinge ende boeck van ’t classis
ende de verlatinge Hillenij].

Opten xviien julij 1610 is voorgedragen dat het
classis op gisteren hier ter stede vergadert zijnde
hadde geresolveert, voortaen hare classicale verga-
deringen, niet hier ter stede, maer tott Scagen te
houden, ende dienvolgende het classisbouck alreede
uijt de kercke genomen ende weggevoert hadden, con-
trarie de ordre ende resolutie van de heeren commis-
sarissen, dat mede Cornelis van Hille, tott noch
toe onwillig bleeff om naer te comen voorgaende
resolutie van de vroetscappe van den xxviiin martii
lestleden, ende bovendien was van hem gevende,
dat hij noch den magistraet, noch den kerckenraedt
en hielt voor wettich. Ende verstaen dat alle
’t zelve was streckende tot nieuwe swaricheiden ende
commotie onder de burgerie ende gemeente deser stede
ende dat derhalven nootwendich was, daerinne tijdelicken
te remedieren ende voorsien. Dog alvorens ijet daer-
inne te resolveren, werde goedt gevonden, Hillenium
selve te doen comen, ende uijt hem te verstaen wat
van der zake mochte zijn, de welcke dienvolgende
binnen gestaen ende in’t lange gehoort zijnde, is
eijntelick naer rijpe deliberatie tot voorcominge van
meerder swarichedenen goetgevonden, den voornoemde Hillenium
van zijnen dienste te verlaten, ende te belasten
hem te onthouden van eenige predicatien binnen dese
stede, ofte jurisdictie die van dien meer te doen, dat men
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64

hem ’t zelve op dingsdage off dondersdage naestcomende
zal aenseggen ende voorts belasten hem te’ onthouden
over xiiii dagen daernae (oft soo hij middelertijt eenige
seditieuse predicatien dede, binnen drie dagen daernae)
uijt dese stede te vertrecken, mits dat men zijn
huijsvrouwe ende familie noch ses off acht weken daer-
nae in de stadts woninge zal laten blijven ende hem
zijn tractament noch drie maenden naer ’t loopende
vierendeel jaers laten volgen. Dat men
mede twee uijt de vroetschappe zal committeren om
aen de heeren Gecommitteerde Raiden in Den Hage te remon-
streren de redenen ende oorsake die de vroetschappe
beweecht hebben om dese resolutie te nemen ende
voorts te versoucken dat Hare E. gelieve ordre te
stellen dat de stadt het effect van de voors. reso-
lutie van ’t classis mach werden belett ende ’t classis-
bouck wederomme gelevert ter plaetse daer ’t zelve
bij de heeren commissarissen geordonneert is, bewaert
te worden, ende dat mede de stadt bij leeninge
gedient mach worden van een goet vreedsamich pre-
dicant tertijt toe dat men van andere predicanten
zal wesen versien. Ende is goetgevonden daertoe
te committeren de E. burgermeesteren Adriaen
Maertssoon Coetenburch ende Pieter Jacobssoon
van Teijlingen.

[in marge: ’t Secreet van de camere niet te divulgueren].

Voorts dewijle men verstondt dat de secreten van de ca-
mere wierden gedivulgeert tot grooten nadeele ende
ondienste deser stede, soo is verstaen ende geresolveert
dat men daerop ondersoeck soude doen ende dengenen die
men bevondt daeraen schuldich te zijn, mulcteren7 in een
somme van vijftich ponden vlaems ende zoo ijemandt
bevonden werde naer desen ’t secreet van de camere te
reveleren, dat dezelve zal gemulcteert werden in
een somme van duisent carolusgulden ende daerenboven gehou-
den werden voor inhabil ende onwaerdich om plaetse in
dese vergaderinge te hebben.

[64 verso]

[in marge: Coutenburch ende Teijlingen rapport].

Opten iien augusti 1610 is bij de E.
Adriaen Maertssoon Coetenburch ende PieterJa-

7 Mulcteren = beboeten.
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cobssoon van Teijlingen, burgermeesteren, gedaen
rapport van haer wedervaren in ’s-Gravenhage.

[in marge: Remonstrantie van eenige van de gemeijnte hier ter stede].

Is noch gelesen een remonstrantie van eenigen, hen
zeggende het meerendeel van de gemeijnte hier ter stede,
daerbij zij hen beclagen over de resolutie opten xviien

julij lestleden tegens Hillenium genomen ende versoec-
ken dat d’zelve mochte verandert ofte in eeniger manieren
gemodereert worden. Ende naer deliberatie is verstaen
dat men zonder ondienste in de voors. resolutie geene
veranderinge en conde doen ende derhalven goetgevonden
ende geresolveert dat men zoude persisteren bij d’zelve re-
solutie ende d’zelve oock dadelicken doen executeren.

[in marge: Beroerende de particuliere deputatien, ’t houden van conventiculen etc.].

Voorts alsoo men verstaet dat verscheijden deputatien
bij eenige particulieren dagelix ter handen werden genomen
tot verhinderinge van de resolutien die bij de vroetschappe
hier ter stede tot vorderinge van de welstandt ende ruste van de
gemeene burgerije werden genomen, mitsgaders om de-
zelve vroetschappe ende magistraten te denigreren ende der-
zelver actien ende resolutien te calumniëren, traduceren
ende odieus te maken, daertoe bij anderen bij over-
schrijvingen ende missiven wert getracht, ende dat
te dien fijne mede gehouden worden verscheijden heimelicke
vergaderingen ende conventiculen, alles directelicken strij-
dende tegens de keure ende ordonnantie van de heeren com-
missarissen op d’amnestie van de voorgaende beroerte
hier ter stede gepubliceert, maer oock streckende is tot
voedinge ende vermeerderinge van de onruste ende swaricheijt
hier ter stede, ende vi soude mogen veroorsaken veel nieuwe
swaricheiden ende misverstanden tusscen de steden zelfs

65

ende andere leden van ’t landt etc., soo is goetgevonden
ende geresolveert dat men bij keure zal statueren dat
voortaen niemandt hem en zal vervorderen eenige heij-
melicke vergaderingen ofte conventiculen te houden
ofte eenige particuliere deputatien te doen off hem
daerinne laten gebruicken sonder voorgaende kennisse
ende kennisse consent van de magistraet deser stede, dat mede een
ijegelick hem zal wachten van de heeren vroetschappen
ende andere magistraten deser stede eenichsins met
woorden off bij geschrifte in haerluijder eere ende fame
te denigreren, haerluijder actien ende resolutien te su-
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gilleren, calumnieren ofte verkeerdelicken te duijden
ende te traduceren, ’t zij buiten ofte binnen deser stede,
alles op peine van gestraft te werden als perturbateuren
van de gemeene ruste ende naer gelegentheijt van der zake.

[in marge: Versouck van den dijckgrave van de Zijpe].

Is voorts op’t voorschrijvens van de camer van de Reeckeninge
goetgevonden die van den lande van der Zijpe daer
inne te accommoderen dat zeker doodtslager, ge-
vangen van de bailliu van denzelven lande van der
Zijpe, hier ter stede gerecht ende geexecuteert zal
mogen werden, sonder praejudicie nochtans van deser
stede gerechticheijt, ende mits in gevalle het doode
lichaem ten exempele gestelt zoude werden, dattet zelve
gedaen zal werden op de Zijpe voors.

[in marge: Beroerende Adolphum Venatorem ende de kercke binnen dese stede].

Opten naestlesten augusti 1610 is naer voorgaende
deliberatie goetgevonden dat men Adolphum Venatorem
bij provisie ende voor een tijt zoude laten ophouden van prediken,
zoo om andere steden daermede te geven contentement
als om te proeven off men daermede de vrede ende ruste
binnen dese stede zal cunnen vorderen, met expressen
verstande ende verclaringe dattet voors. ophouden
van predicken niet en zal gehouden werden noch voor
deportement, noch voor suspensie van zijnen dienste, maer
dat hij evenwel blijven zal ordinaris predicant ende

[65 verso]

dat men voorts ’t zelve den heeren Gecommitteerde Raiden van Hollant
zal aenschrijven ende versoucken dat zij dese stede
daerentusschen willen bestellen twee goede, bequame
ende vreedtsamige predicanten, die de kercke bij leenin-
ge zouden dienen totdat se van anderen goede dienaren
zal zijn versien ende dat Adolphus middelertijt zal
blijven predicken totdat de predicanten die bij leeninge
zouden dienen, gecomen zullen zijn ende dat men bij de
kerkenraedt zal aerbeijden om henluijden ’t zelve
mede te doen goetvinden. Ende dewijle zoo
mits de ouderdom ende swackheijt van den rectoir
als anders de schole binnen dese stede zeer is
gecomen te vervallen, soo is mede goetgevonden
den voornoemde Adolphum te versoucken ende te committeren
om mede als rectoir de scole te bedienen.

[in marge: Versouck van Aelbert Cornelisz. Scheepmaker].
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’t Versouck van Aelbert Cornelisz. Scheepmaker om een
woninge te mogen timmeren aen de zuijtsijde van ’t
Zeggelis op zijn erffgen voor de herberge van Cornelis
Thaemssoon Hans, is affgeslagen.

[in marge: Diepers weduwe].

Is gehoort het rapport van de gecommitteerdens gebesogneert
hebbende met de diepers weduwe noopende de prae-
tensien van dezelve, ende goetgevonden dat de
voors. gecommitteerdens met haer zullen handelen op het
contentement dat men haer zal mogen doen voor de
dertichstalve roeden die zij in ’t Zeggelis gediept
heeft, ende dat op ’t behagen van de vroetschappe
om daerop geaccordeert zijnde, voorts met haer
gerekent ende geliquideert te mogen werden tegens
’t gene zij van de stadt alreede te veel heeft ontfangen.

[in marge: Ordinaris boden op Vlaenderen ende Brabandt].

Op de distincte versoucken van Hermen Dirxz.
ende Bartholomeus Heindrixz. om geauthoriseert
te mogen werden tot ordinaris boden op Vlaenderen
en Brabandt ende de stadts bosse te mogen dragen,
is goetgevonden ten aensien van de langduricheijt
van de reijsen ende versceijdenheijt van de
plaetsen denzelven allebeijden daertoe te
authoriseren, mits doende den gewoonlicken eedt van ge-
trouwicheijt ende stellende cautie naer behooren.
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[in marge: Versouck van Jan Gerrits. Janvaer ende Reijnu Jans].

Op ’t versouck van Jan Gerritssoon Janvaer ende Reijnu
Jansdr. is goetgevonden dat men haer tot opmakinge
van de muijre tegens de stadtswalle op haere erven
nedergestort zijnde, zal mogen subsidieren met de steen
die zij sullen mogen tecort comen, ende het verder versouck
is affgeslagen.

[in marge: Versouck van Pieter Pietersz. ende Willem Pietersz. Raephorst].

Op ’t versouck van Pieter Pietersz. ende Willem Pietersz. Raephorst
om op haer timmerwerff buiten het waterpoortgen een cleijn
huijsgen te mogen stellen om daerinne voor de regen te
mogen scuijlen ende haer dingen te bergen etc., is goetgevonden
burgermeesteren te authoriseren om te nemen inspectie van de
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plaetse daer zij ’t zelve zouden willen stellen ende hen te in-
formeren op de grootte van dezelve, om alle ’t zelve gehoort
voorts gedisponeert te werden naer behooren.

[in marge: Dachvaert in ’s-Gravenhage].
[in marge: Verpachtinge van de gemeene middelen].

Opten ven septembris 1610 h is gelesen een missive
van de Gecommitteerde Raiden van Hollandt in date den xxviiien augusti
lestleden, daerbij de edelen ende respective steden
van Hollant ende West-Frieslant werden beschreven om tegens den
vien deser te comen in ’s-Gravenhage om op de bijgaende
poincten te helpen resolveren ende is voorts naer
deliberatie op ’t ie poinct, sprekende van de resumtie
van de ordonnantien van de gemeene middelen die in septembri zullen
werden verpacht ende ordre te stellen op derzelver ver-
pachtinge, goetgevonden de gedeputeerdens te authoriseren
op hen te conformeren met de meeste stemmen.

[in marge: Propositie van de ambassadeur van Vrancrijck].

Op ’t iie poinct, sprekende van te adviseren ende resolveren
opte propositie van des conincks van Vrancrijck ambassa-
deur, tenderende ten fijne van remboursement van drie
millioenen 450 duysent gulden, over een iiie paert van de secourssen
bij Zijne Mat. H. M. dese landen gedaen, sijn de
gedeputeerdens gelast om te adviseren dat men voor alsnoch
zal soucken te excuseren, doch indien bij de meeste stemmen
wert verstaen dat men eenige betalinge zal doen, dat men
de gedeputeerdens hen zullen mogen conformeren.

[in marge: Propositie van de ambassadeur van de coninck van Maroco].

Op ’t iiie poinct, sprekende van te resolveren op de propo-
sitie van den ambassadeur des coninx van Maroco, sijn
de gedeputeerdens gelast om goet te vinden de alliancie van de
coninck van Maroco ende hen voorts conformeren met de meeste
stemmen.

[66 verso]

[in marge: Beroerende Gulick].

Op’t iiiie poinct, sprekende van de naerder ordre, assistentie ende handt-
houdinge van de zaken van Gulick ende andere quartieren
van Duijtslandt, is verstaen dat de gedeputeerdens
zullen goetvinden dat men dezelve zaken naer’t beste
vermogen der landen zal handthouden ende maincteneren.
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[in marge: Beroerende de reparatie van eenige dijcken].

Op’t ve poinct, sprekende van de reparatie van de dijcken
in eenige quartieren van Hollandt ende Westfrieslandt, sijn
de gedeputeerdens gelast om hen mette meeste
stemmen te conformeren.

[in marge: d’Executie van de resolutien op voorgaende dachvaerden genomen].

Nopende hett effectueren van de resolutien in voor-
gaende dachvaerden genomen, is verstaen dat
de gedeputeerdens zullen goetvinden deselve te
doen effectueren.

[in marge: Voorvallende zaken].

Sijn de gedeputeerdens gelast om hen noopende
de voorvallende zaken te mogen conformeren,
mits in cas van swaricheijt rapport versouckende.

[in marge: Gedeputeerdens op d’zelve dachvaert].

Is voorts goetgevonden te committeren om de voors.
resolutien inne te brengen Jacob Steenhuijs, Pieter van
Teijlingen, burgermeesteren, ende mr. Adriaen Anthonissoon,
oudt-burgermeester deser stede, ende d’zelve voorts
te lasten om in gevalle ijet mochte voorcomen
de kerckelicke swaricheden deser stede aengaende,
daerinne ende tegens te mogen adviseren, proponeren
ende doen alle ’t gene zij meijnen ende bevinden zullen 
tot vorderinge van de ruste deser stede ende hant-
houdinge van de authoriteit ende resolutien van de
vroetschappen alhier te cunnen dienen, ende specialicken
urgeren dat bij de heeren Staten ordre gestelt
mach werden dat Cornelis van Hille geinterdiceert
werde langer onder den classe van Alcmaer in ’t
heimelick ofte openbaer te predicken.

[in marge: Beroerende de classe van Alcmaer].

Is voorts bij burgermeesteren den vroetscappe voorgedra-
gen dat zij opten xxviien augusti lestleden, door een
van de secretarissen tegens den classe deser stede
tot Scagen vergadert zijnde, hadden doen protesteren

67
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vanwegen het transporteren van de classicale vergaderinge
ende het vervoeren van het classicale bouck ende dat
dezelve vergaderinge hadden belooft op dezelve pro-
testatie naerder te antwoorden op de naestvolgende
classicale vergaderinge, die men verstondt dat opten
viien ofte viiien deser tot Nieuwe Nierop gehouden zouden
werden. Ende is voorts goetgevonden ’t voors. besogne
van burgermeesteren te approberen ende voorts den secretaris
Foreest te committeren om hem op de voors. tijt tot
Nieuwe Nijdorp te laten vinden ende de voors. naerder
antwoorde van den classe te vorderen.

[in marge: Visscers van Graft ende Rijp].

Is voorts goetgevonden op de clachten van die van Graft
ende Rijp, van dat se bij den dijckgraeff bailliu van Kenne-
merlandt verhindert ende gemolesteert werden in’t
drijven op de Scermer, te persisteren bij ’t consent
henluyden bij resolutie van de vroetscappe deser stede
gegeven, ende verstaen dat d’gedeputeerdens, gaende
ter dachvaert, zullen arbeijden ten eijnde zijluijden
t’effect van die voors. resolutie zonder moeijenisse
mogen genieten.

[in marge: Auditeuren van de rekeninge van thresoriers anni 1608].

Is noch goetgevonden opte auditie van de rekeninge
van fabrijckmeesteren ende thresoriers anno 1608 te committeren
Steenhuijs ende Teijlingen, burgermeesteren, Quinting
IJff Maerts. Gardijn ende Floris van Teijlingen, vroet-
schappen deser stede.

[in marge: Beroepinge van Philips Pynaecker, kerckedienaer].

Opten xxixen septembris 1610 es goetgevonden
Philippum Pynaecker, dienaer des godtlicken
woordts tot Soest (naerdyen men van desselffs
goede qualiteyten door de gedeputeerden van den
kerckenraet deser stede volcomentlick was
geinformeert ende dat zyne gaven alhyer
aengenaem bevallen zyn) te beroepen tot kercken-
dienaer deser stede ende dat tot dien eynde die
van den kerckenraet met den eersten deselve
beroepinge door gedeputeerden sullen bevorderen.

[67verso]

[in marge: Verlaet buyten de Vrieschepoort].
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Op’t rapport van burgermeesteren es goetgevonden
ten versoecke van die van Bergen, Schoorl, Groet,
cum socys te doen leggen het verlaet buyten
de Vrieschepoort an de Nieuwesloot op de ordre
ende peyl by burgermeesteren geprescribeert
in conformite van de resolutie van den xen

aprill lestleden.

[in marge: Versoeck van Havick Claesz., brouwer].

’t Versoeck van Havick Claesz., brouwer, om te
mogen maecken een mouterye achter zyne
huysinge op d’Oudegracht met houten wanten,
es affgeslaegen.

[in marge: Executie van de keure van de houten wanten ende rieden daecken].

Ende es voorts goetgevonden den officier
te belasten om de keuren nopende ’t verbot
van de houten wanten ende ’t affbreken van de
rieden daecken te executeren.

[in marge: Versoeck van Pieter Lourensz. Coman ende Dilsen].

’t Versoeck van Pieter Louriss. Coman ende Pieter van Dilsen
om te hebben quytscheldinge van hondert gulden
op de pacht van de bierexcys, innegegaen den
eersten july 1594, es affgeslaegen alsoo de
supplianten ter saecke van haere pretensien eens
quytscheldinge van hondertt’negentich gulden
hebben genoten.

[in marge: Octroij van de magistraet deser stede].

Opten xven novembris 1610 is voorgelesen in de
vroetscappe ’t octroij van de E. Mo. heeren Staten
van Hollandt ende West-Vrieslandt, geobtineert noopende
de confirmatie ende approbatie van’t gebesogneerde
van Haer E. Mo. commissarissen, in’t beginne deses
jaers 1610, zoo beroerende de veranderinge ende verkie-
singe van de magistraet deser stede, doentertijt bij haer E.
gedaen alsoock noopende d’ordre bij haer E. gestelt

68

op de verkiesinge van dezelve magistraat in futurum, ende
zijn de respectieve vroetscappen vermaendt henluyden nae
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den inhouden van dien, tegens d'aenstaende en electie
en veranderinge van de magistraet ende voortaan te reguleren.

[in marge: Laeijdecker].

Is gelesen een accoordt bij fabrijckmeesteren met Simon
Frerixsz., leijdecker, gemaect, noopende de jaerlixe repa-
ratie van de laeijen daken, die tot laste van de stadt
gerepareert werden, voor den tijt tot van tien jaren, tot 
240 gulden 's jaers; ende vesocht approbatie van dien. Ende naer
deliberatie worde goetgevonden d'approbatie van 't
voorsz. accordt noch een tijt langh te houden in naerder
bedencken ende middelertijt den voors. Simon Frederixsz.
daer 't noodich zoude zijn, laten voortwercken opten ouden
voet.

[in marge: Een vierendel jaerstractament Cornelij Hillenij].

Op't versouck CorneliiHillenii om te hebben beta-
linge van’t vierendel jaerstractament hem nae zijne
verlatinge verloopen, is verstaen hem 't zelve tracte-
ment te laten volgen als hij in conformitié van voor-
gaende resolutie van de vroetscappe zal overleveren
de sleutel ende papieren concernerende de kercke deser
stede, die onder hem berusten ofte berust hebben,
ende eerder ofte anders niet.

[in marge: Versouck van de kerckenraedt].

Is gelesen een remonstrantie op den name van de
ouderlingen ende diaconen van de kercke deser
stede, tenderende ten fijne, dat Adolphus Venator
wederomme versocht mochte worden om te predicken.
Sijn mede binnengestaen eenige van dezelve oud-
lingen ende diaconen bij monde 't zelve versouck
vernieuwende. Ende naer deliberatie es goet-
gevonden om sekere goede insichten ende politicke
consideratien, 't zelve noch te houden in naerder be-
dencken.

[68 verso]

[in marge: Noopende de beroepinge van een tweede dienaer].

Is mede goetgevonden op't versouck van den voornoemde van den
ouderlingen ende diaconen te committeren Jan
Paeu om nevens de gedeputeerdens van den kercken-
raedt te trecken om te vorderen de beroepinge
van een tweeden dienaer in de kercke deser stede.
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[in marge: Versouck van de stadtsdoctoren ende chirurgijn].

Op't versouck van de stadtsdoctoren ende
chirurgijn om gecontenteert te zijn van een extra-
ordinaris cure aen een vroupersoon, besmet geweest
zijnde met de pocken, door last van burgermeesteren
gedaen, is goetgevonden burgermeesteren te authori-
seren om henluijden in redelickheijt te contenteren.

[in marge: Beroerende de penningen gelich totte dijckage van 't Coegras].

Opte propositie van de E. burgermeester Wittendel,
noopende de continuatie ofte lossinge van de ge-
negotierde penningen totte bedijckinge van 't Coegras,
is goetgevonden, dat de heeren Gecommitteerde Raeden hen
alvorens zullen informeren op de staet ende gele-
gentheijt van de respective comtoiren, om
dezelve verstaen zijnde, naerder op de lossinge
ofte continuatie voors., geresolveert te mogen werden
naer behooren.

[in marge: Verhuijringe van den turffmanden].

Op 't versouck vande regenten van 't weeshuijs
is goetgevonden denzelven te consenteren, om van
de huer van de turffmanden te mogen genieten
van elcken mande twee stuivers op elck hondert
zoo lange, als corte turff, ende voorts dat
bij keure versien ende ordre gestelt zal worden
tegens het overdoen van denzelve manden tot vercortin-
ge ende sluijckinge van ’t voors. huijrloon, naer
inhoudt van haerluijder requeste.

[in marge: Diepers weduwe].

Is voorts bij de gedeputeerdens, gebesogneert hebbende
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met de diepers weduwe gedaen rapport, dat zij met
denzelven waren verdragen op't behagen van de vroet-
scappe, dat zij boven de somme van vijffhondert
ende x gulden, die sij bevonden was t'over ontfangen te hebben
van de stadt, over het quaestieuse parck van dartich-
stalve roede in 't Zeggelis zoude genieten de somme
van xc gulden en daerenboven, tot een gratuiteijt ende voor alle 
pretentien de somme van vijffhondert gulden, te distribueren
aen hare crediteuren binnen deser stede. Ende

135



naer deliberatie goetgevonden 't zelve besogne te ap-
proberen, mits alleenlick de gratuiteijt van vC gulden
te verminderende op iiiC gulden te distribueren als
voren tot discretie van burgermeesteren.

[in marge: Versouck van C. Boom].

Is noch gelesen een versouck van Cornelis Heindrixzoon
Boom, tenderende om geexcuseert te zijn tegens
d'aenstaende electie van de magistraet mits zijne
indispositie ende anders, ende goetgevonden 't zelve affte-
slaen.

[in marge: Cornelis Dirxzoon Corencooper, vroetscap].

Opten xxixe novembris 1610 geprocedeert zijnde tott
surrogatie van een nieuwe vroetschap, es daertoe bij
meerderheijt van stemmen, volgens het octroij ende
privilegie deser stede, vercoren ende geeligeert Cornelis
Dirxsz. Corencooper.

[in marge: Billetten van de vroetscappen].

Ende es voorts goetgevonden, dat men voortaen in 't nomi-
neren ende verkiesen van de vroetscappen ende andre ma-
gistraten deser stede, niet en zal ontfangen de billetten
van de vroetscappen, die in de stadt zijnde, zonder wet-
tige oorsake off consent van burgermeesteren absenteren.

[in marge: Beroepinge van Nicolao Bodigero in de Loosdrecht].

Sijn binnengestaen twee gedeputeerdens van de kercken-
raedt, versouckende dat de heeren burgermeesteren ende vroet-
scappen zoude willen goetvinden de beroepinge op den
persoon van Nicolao Bodigero, jegenwoordelick staende in de
Loosdrecht, ende gelett zijnde op de getuijghenisse, die
noopende zijn gaven, leeren ende leven wierden gehoort, es
goetgevonden de voornoemde kerckenraden te authoriseren om de-
zelve beroepinge in 't werck te stellen.

[69 verso]

[in marge: Beschrijvinge in den 's-Gravenhage].
[in marge: Petitie van de Raedt van Staten].

Is gelesen een missive van de heeren Gecommitteerde Raeden
van Hollant van den xxen deser, daerbij d' edelen ende ste-
den van Hollandt werden beschreven tegens huijden
om te besogneren ende 't helpen resolveren op de bijgaende

136



poincten van de beschrijvinge. Ende vooreerst
gelesen de propositie ende petitie van de Raedt van
Staten, noopende de staet van de lasten van der
oorloge voor den aenstaende jare 1611, en daer-
op gedelibereert zijnde es goetgevonden, dat de
gedeputeerdens deser stede op de voors. petitie
nevens andere leden zullen helpen besogneren ende
hen mette meeste stemmen conformeren.

[in marge: Poincten in voorgaende beschrijvinge niet affgedaen].

Ende is voorts goetgevonden, om noopende de
poincten van voorgaende beschrijvinge, noch niet
affgedaen zijnde, te persisteren bij voorgaende
resolutien alhier daerop genomen.

[in marge: Voorvallende zaken].

Ende dat voorts dezelve gedeputeerdens hen mede
zullen mogen conformeren, noopende de voorvallende
zaken, mits in cas van swarichheijt rapport versouckende.

[in marge: Gedeputeerdens op den dachvaert].

Ende is eijntlick goetgevonden te committeren de
E. Pieter van Teijlingen, Jacob Willemss. Steenhuijs,
burgermeesteren, ende Jan Pieters. Stoop, oudt-burgermeester
deser stede, soo om de voors. resolutien inne te
brengen, als oock om tegens degene, die bij de par-
tije Hillenij in Den Hage gedeputeert zouden zijn, te
helpen voorsstaen, handthouden ende maincteneren de
authoriteit ende resolutien van de heeren vroetschappen
ende magistraten deser stede zoo noopende 't gebesog-
neerde inde gepasseerde kerckelicke swarichheden als an-
ders.

[in marge: Wachtgelt van de scutters].

Is voorts goetgevonden den collecteur van 't wacht-
gelt hier ter stede aen te seggen ende te belasten,
dat hij voortaen zoolange de scutterije waeckt,
in 't collecteren van 't wachtgelt generalicken alle de scut-
ters zal voorbijgaen.

70

[in marge : Bardesius].
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Is voorts goetgevonden ten aensiene Jr Willem Barde-
sius ten versoucke van burgermeesteren te zijnen huijse
lange tijt geaccommodeert heeft gehadt de predicanten
die bij ordre van de Gecommitteerde Raiden de kercke alhier bij
leeninge hebben gedient, den zelven daervoren te
remunereren met ene vereeringe van eenige proper-
heijt tot discretie van burgermeesteren.

[in marge : Vereeringe van de E. Johannes Mathisio ende Johannes Arnoldi].

Es mede geapprobeert de vereeringe bij burger-
meesteren gedaen aen de voornoemde predicanten van een sil-
veren schael voor elck voor de moeijtte ende in com-
moditeiten bij henluijden zoo lange aengenomen ende geleden
in’t bedienen van de kercke deser stede.

[in marge : ’t Versouck van Aelbert Cornelis. sceepmaker].

’t Versouck van Aelbert Cornelisz, sceepmaker, om te mogen
timmeren buijten de boom op ’t erve voor de harberge
van Cornelis Thaems. Hans is noch goetgevonden aff te
slaen.

[in marge : Nominatie van de nieuwe magistraeten.]

Opten xviien decembris 1610 es geprocedeert
tot nominatie van’t dubbel getal van de magis-
traten deser stede voor den aenstaenden jaere
1611. Ende zyn in conformite van voorgaende
resolutie gecommitteert de E. Adriaen Heindricxs.
Rabbi, als afgaende burgermeester neffens Floris
van Teylingen om de brieven van nominatie
an Zyne Excie te presenteren ende ter enckel
getal weder terugge te brengen.
Opten xxxen decembris 1610 es verstaen dat de heren
scepenen geen vroetschappen zijnde, jaerlix in de vroetscappe
mede plaetse zullen hebben, op de resumtie van de ordonnantien
van deser stede excijsen, gedurende de zelve resumtie,
ende verstaen dat daermede in’t minste niet en wert geweken
van’t privilegie lestleden van de E. Mo. heren Staten van Hollant
ende West-Frieslant geimpetreert, ende dat ’t zelve geschieden zal zon-
der innovatie ofte praejudicie van’t zelve privilegie.

[70 verso]

[in marge: Resumtie van de ordonnantie van de stadtsexcijsen.
Bier- ende turffexcijse te collecteren. 
Collecteurs.]

138



Es voorts getreden tot in de resumtie van de ordonnantien van de stede-accijsen
ende es goetgevonden dienvolgende de voors. accijsen
te verpachten voor den aenstaende jare 1611 (uijtge-
sondert de bieraccijs, ende turff- ende brandthoutexcijs
die men goetgevonden heeft voor den zelven jare 1611).
Ende zijn tot collecte van dien gecommitteert de
E. mr. Pieter Oloffszoon van der Oort ende Borrit
Heindrixzoon opten voet ende salaris als in voorleden jaren.

[in marge: Diepers weduwe].

Is voorts op’t importuin aenhouden van de diepers weduwe ende
om eenige andere consideratien goetgevonden de vereerin-
ge haer opten xven novembris lestleden toegeleijt tot iiiC gulden
te verhoogen op vijffhondert gulden in conformité van ’t ge-
besogneerde van de gedeputeerdens van de vroetscappe
over haer zake gebesogneert hebben, ende dat op den voet
van de voorgaende resolutie, ende onder expresse conditie
van dat dezelve weduwe alvorens eenige penningen te
ontfangen, zal passeren acte daerbij zij bekennen zal
van dese stede volcomentlik ende tot haer genoegen vol-
daen ende gecontenteert te wesen van alle actie ende
praetensien die zij eenichsins op dese stede gehadt heeft
ofte noch zoude mogen hebben in de beste forme.

[in marge: Versouck van den kerckenraedt beroerende het predicken Adolphi].

Sijn binnengestaen Philippus Pinaker, dienaer, ende Crijn
Janss., lakencooper, ouderling van de kercke deser stede
als gedeputeerdens van den kerckenraedt, ende versochten
dat de heeren van de vroetscappen zoude willen goetvin-
den dat Adolphus wederomme op stoel zoude mogen
comen ende zijn diensten in’t predicken waernemen ende con-
tinueren, waerop gedelibereert zijnde is eijnttelike
om verscheijden goede insichten ende consideratien goetge-
vonden dat men den kerckeraedt zal vermanen ende
belasten om metten eersten de beroepinge van Nicolas
Bodichero, predicant in de Loosdrecht, off eenen anderen
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in zijn plaetse te bevorderen, ende dat Adolphus Vena-
tor middelertijt zijn dienste van predicken zal mogen
continueren. Ende een tweede predicant bij beroepinge
becomen zijnde, dat d'voornoemde Venator als dan weder
bij provisie in zijne voors. dienste zal stille staen,
ten ware als dan op naerder vertooch van den voors.
kerckenraedt, bij de vroetscappe goet gevonden worde
anders dienaengaende te disponeren.
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[in marge: Affbreken van de riede daken].

Is mede goetgevonden te continueren de ordre van't
affbreken van de riedtdaken, ende dat men ter naester ver-
gaderinge zal procederen tot nominatie van de daken
die voort aenstaende jare affgebroken zullen
moeten werden, ende datmen voorts degenen die
met gelijcke affbrekingen belast zijn geweest ende noch
niet en hebben geobedieert, bij publicatie vermaendt
zullen werden, om alsnoch voor den ien julii naestcomende
haere voors. daken te veranderen, op peine dat men an-
ders tegens henluyden door den officier zal doen
procederen. in conformité van de keure daervan
zijnde.

[in marge: Vacatien van de gedeputeerdens deser stede tott iii gulden ‘s daechs].

Voorts alsoo de burgermeester Rabbi ende mr. Floris van
Teijlingen deden blijcken bij hare declaratie, dat zij
op hare reijse in Den Hage mette brieven van de nominatie
van de nieuwe magistraet, d'oncosten van de zelve reijse
uijt hare dachgelden niet en hadden cunnen vervallen,
soo is goetgevonden haere dachgelden te verhoogen tot
iii gulden ‘s daechs. Ende dat van gelijcken anderen
van stadtswegen reijsende, voortaen op d'zelve voet
getracteert zullen werden.

[in marge: Wittendel in 't collegie tot Hoorn gecontiuneert].

Opten xviiien  februarii 1611 es volgende 't schrijvens 
van de heeren Gecommiteerde Raeden en van desen
quartiere geprocedeert tot nominatie van een

[71 verso] 

gedeputeerde van deser stede wegen in't voors.
collegie voor den aenstaenden jaere ende es
daertoe bij de meeste stemmen bij continuatie
genomineert mr. Jan van Wittendel oudt-burgermeester.

[in marge: Versoeck van den kerckenraet].

Is voorts gelesen seeckere remonstrantie van de
kerckenraet deser stede daerbij de zelve versoecken
dat Adolphus Venator absolutelick soude mogen
worden gecontinueert in zijn predickampt ten eynde
de beroepinge van Nicolao Bodechero soude mogen
gevordert  worden, overmits de lidtmaten van de gemeente
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tot de vorderingen van de zelve beroepinge verclaren
niet te konnen verstaen tenzij zij al voren versekert
zijn dat Adolphus sall zijn gecontinueert, gevende
daer beneffens te kennen dat een groot deel van de
gemeente uyte kercken sullen blijven indyen
Adolphus geen absoluut predicant en blijve, ende
naer deliberatie es verstaen dat de middelen
van voers. remontrantie zijn streckende tot
verminderinge van d'autoriteyt van de vroetschap
ende daeromme goetgevonden de remonstranten
te ordonneren haer versoeck  civilick ende sonder
eenige dreygementen te doen om 't selve indier
voegen gesien, daerop favorabalick gedisponeert
te worden soo men bevinden sall te behoiren.

[in marge: Nieu versouck van den kerckenraedt].

Opten xxien february 1611 is gelesen een nieuwe
remonstrantie van den kerckenraedt, daerbij zij te kennen
geven, dat zij om versceijden pregnante redenen goet vinden
zouden, dat Adolphus Venator absolutelick ende zonder
eenige clausule, tot het predicken toegelaten zoude werden
ende versoucken, dat de heeren burgermeesteren ende vroet-
scappen 't zelve mede zouden willen goetvinden, waer-
op gedelibereert zijnde, is goetgevonden aff te doen
de clausule van provisionele stillestandt in voor-
gaende resolutie van den xxxen december lestleden
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gementioneert, ende dienvolgende den voornoemden Venatorem
te admitteren, om voortaen zijnen dienste van predicken 
gelijck zijne confraters te mogen continueren.

[in marge: Beschryvinge tot Hoorn]. 
[in marge: iiicm  Libra over de steden].

Opten xxiien february XVICelff es gelesen missive
van de  gecommitterden raeden van West-Vrieslandt ende
Noorderquartiere in date den xviiien february 1611
daerbij de magistraten van desen quartiere versocht
worden haere gedeputeeren te seynden binnen Hoorn           
donderdaechs toecomende 's avonts in de herberge om des
anderen daechs den xxven deser te helpen advyseren ende
resolveren op de poincten in dezelve missive vervatet.
Ende eerst bij wat middelen de iiicm l over de      
steden geconsenteert bij anticipatie gefurneert
te worden gevonden sullen kunnen worden, daerop de
gedeputeerden gelast zijn te aenhoiren de voorslagen
van d'andere steden ende hen daermede conformeren
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ende niettemin urgeren ten eynde de ontfangers
van't quartier voldoen 't geene zij bij sloote van haere
rekeningen schuldich gewesen zijn.

[in marge: Omslach van de verpondingen].

Op’t tweede poinct off men den omslach van de
verpondingen sall doen op den voet als in 't voorleden 
jaer,  te weten sevendalve cleyne verpondingen over
de steden ende vijftalve cleyne verpondingen met
een achtste paert vandyen ende daerenboven noch
een achste paert over de geheele somme over de
plattelanden, sijn de gedeputeerden gelast om
den omslach te doen als in 't voorleden jaer.

[in marge: Twee persoonen in Hoogen Raed en provincialen Hove].

Opt iiie point off het voor desen quartiere niet
dienstich zal wesen tegens d'aenstaende vergaderinge
van de heeren staten instantelick te urgeren dat van-
wegen desen quartiere twee bequaeme peronen
zullen mogen worden gecommiteert soo well in den

[72 verso]

Hoogen Raede als in den Hove provintiael van Hollant, 
sijn de gedeputeerden gelast desen aengaende 
geene instantie te doen, maer te hoiren de 
voorslagen van d'andere leden en hen daer mede 
conformeren.

[in marge: Ambassadeur en consul in Barbareijen].

Op't vierde point om den ambassadeur ende consul 
gaende nae Barbarien ende andere zeehavenen 
te doen nomineren bij de heeren Staten-Generael, 
ende niet bij particuliere, sijn de gedeputeerden 
gelast hen desen aengaende niet te formaliseren, 
maer 't zelve te laeten tot discretie ende beleijt 
van de zeesteden.

[in marge: Renten bij de steden voor't landt gelicht].

Op 't ve point off men de penningen bij de steden 
op los- ende lijffrenten tot laste van 't landt 
gelicht, in eenige extraordinairs consenten, 
mitsgaders van de capitale leeninge voortaen 
bij de ontfangers soude doen betalen aen de renteheffers 

142



selve, zijn de gedeputeerden gelast dit aff te 
slaen, ende 't selve te laeten blijven bij den jegenwoordige 
voet.

[in marge: Penningen tot het Coegras gelicht].

Op't vie point off men de penningen die
boven de genegotieerde penningen tot de dijckagie 
van 't Coegras zijn verstrect sal brengen in liquidatie 
tegens die van Hollandt, dan off men in de vergaderinge 
van de heeren Staten sall versoucken dezelve penningen
te mogen negotieren ende sijn de gedeputeerden 
gelast alvoren te insisteren, dat die van 
Amsterdam hyer op eerst werden beschreven
om met haere Ed. desen aengaende te delibereren.

[in marge: Tegens de fraude inde impost van de bieren].

Op't viie poinct sprekende van de frauden die 
gepleegt worden in 't sluijken van de bieren en off men 
ten naester vergaderinge tot weringe van deselve 

73

frauden niet sal aenhouden dat de damcelen sullen
worden verantwoort ende dat de bierstallen ten platten-
lande mogen worden afgeschaft. Ende soo ‘t selve aldaer
niet worde gedaen dat men alsdan in desen quartiere 
soude mogen ordre stellen. Sijn de gedeputeerden
gelast te aenhoiren de voorslagen van d’andere steden
en niettemin voorstellen dat men generalick in alle
steden soude mogen ordre stellen dat alle die bier-
stekers op een plaetse souden mogen woonen ofte
ten minste haere bierschepen aldaer houden ende daer
uijt geene bieren in haere huijsen slaen ten waere sij
daervan verantwoorden.

[in marge: Affpalinge in de Voormeer].

Ende ten eijnde hier ter stede daer toe een
bequaeme plaetse soude mogen worden gevonden
sijn burgemeesteren geauthoriseert om metten eersten
eenige affpalinge in de Voormeer te doen doen
om daer nae breder op de vollinge geleth te mogen
worden.
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[in marge: Questie van 't scheuren van de laeckenen].

Op’t viiie point nopende de questie van Pieter
Arienss. Torenburch van 't scheuren van de laeckenen,
daerop de heeren Gecommiteerde Raeden versoecken
interpretatie nopende de missive van de heeren Staten,
sijn de gedeputeerden gelast dese sacke te doen
eijndigen bij compositie in conformite van 't inhouden
van de voors. missive.

[in marge: Secretarissen ten plattenlande].

Op't ixe point sprekende vande secretarissen ten platten-
lande te doen betaelen ‘t gene zij ter cause vande xxxe

ende xle penningen schuldich zijn ende voort ordre stellen dat
de penningen voortaen beter ten comptoiren mogen
worden gebrocht ende soe men tegens d’onwillige en andere
ter quader trouwen gefraudeert hebbende sal procederen, sijn
de gedeputeerden gelast voor te slaen dat de secretarissen
alle maenden aen de ontfangers sullen overleveren

[73 verso]

pertinenten staet van haeren ontfanck ende
daerbeneffens alle haere ontfange penningen
ofte dat dezelve bij d'ontfangers datelick
daertoe sullen worden geconstringeert.

[in marge: Jacob van Foreest secretaris van’t Noorderquartier].

Op’t xe poinct nopende 't versoeck van Jacob van
Foreest, secretaris van de Gecommiteerde Raden
van desen quartiere, om nae zijn overlijden ofte
soo wanneer hij 't offitie door swacheijt, ouderdom
ofte anders soude moeten verlaten, te mogen zien
dat zijne zoone Jan van Foreest in zijn plaetse
soude mogen succederen ende 't offitie van zijn vader
bedienen. Ende sijn de gedeputeerde gelast dese saecke
te houden in bedenken, doch sullen dezelve mogen
aenhoiren de advysen van d’andere steden ende soo
dezelve gesint zijn om ’t voors. versoeck te
consenteren sullen de gedeputeerden in sulcken
gevalle hen daermede conformeren.

[in marge: Requeste van de meelmolenaers].

De requeste van de meelmolenaers deser stede
is goetgevonden te stellen in handen van mr. Adriaen
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Anthoniss., Adriaen Hendricxs. Rabbi, Pieter Dircxs.
Schouten ende mr. Pieter Olofss. van der Oort
omme daerop eenige coorncopers ende backers te
hoiren, ende van haer gebesoingieerde rapport te doen
om ‘t selve gehoort op’t voors. versoek gedisponeert
te worden nae behoiren.

[in marge: Resumtie van 't boekgen bij Adolphum uijt te geven tegens Hillenium].

Opten lesten februarii 1611 is goetgevonden
te committeren de E. Pieter van Dijck ende Jan
Paen, scepenen, Pieter Claeszoon Seijlmaker, Adriaen
Dugardijn, dr. Adam van Foreest, Dominicus Boot,
dijckgrave, ende mr.Floris van Teijlingen, vroet-
schappen, om nevens burgermeesteren te revideren
ende te examineren seker boeckxken bij Adolphum

74

Venatorem ingestelt ende geconcipieert tot voorstandt
van de eere ende reputatie van de magistraat deser stede tegens
het boexken Hillenij, om daernae rapport gedaen
zijnde op het uijtgeven van 't zelve boecxken, gere-
solveert te worden naer behooren.  

[in marge: Opsicht tegens de actien streckende tot onruste van de gemeente].
 
Is voorts goetgevonden den officier te belasten dat hij
goede toesicht hebbe op de insolentie die bij jongers
ende anderen gepleecht werden tegens den genen die
nae Coedijck te preecken gaen off van daer comen.
Ende teffens mede ernstelick te letten op de calom-
nien die bij anderen tegens de authoriteijt ende repu-
tatie van de magistraat  uijtgesproken ende gestroijt werden
ende generalicken op alle actien die tenderen tot onruste
van de gemeente.

[in marge: Steenhuijs ende Wittendel rapport].
[in marge: 2 Personen uijt dit quartier in beijde raiden].

Is voorts bij de E. Jacob Willemss. Steenhuijs, burger-
meester ende mr. Jan Wittendel, oudt-burgermeester deser
stede, gedaen rapport van 't gebesogneerde opten leste
dagvaert tot Horen. Ende is voorts op de delibe-
ratien uijt het zelve rapport resulterende goetgevonden
de gedeputeerdens gaende ter dagvaert in 's-Gravenhage
te lasten dat zij nevens d’andere steden van dit
quartier bij de gevoechliksten ende bequaemsten middelen zullen
instantie doen, teneijnde zoo in den provincialen als Hogen
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Raiden noch een persoon uijt desen quartiere mochte
gecoren werden zonder ‘t zelve nochtans te hert ofte precise
te urgeren.  

[in marge: Versouck van de schippers].

Is voorts ten selven dage gelesen een remonstrantie
van de deecken ende raedts van't schippersgilde. Ende naer
deliberatie op d’zelve goetgevonden henluijden te accor-
deren de poincten daernevens gaende beroerende de
forme ende grootte van de schepen die in 't veer souden mogen
varen, behoudelicken zoo dienaengaende eenige clachten
van eenige gildebroederen zouden mogen comen dat men d’zelve
gehoort hebbende op d’zelve poincten naerder zal letten
ende resolveren.

[74 verso]

[in marge: Versouck vande schippers].

Is noch op versouck van zelve remonstranten goetge-
vonden haerluijder caerte ende ordonnantie te amplieren met
een poinct medebrengende dat gene andere scepen aen de
noordtzijde van 't hooft zullen mogen leggen als de
veerman van Amsterdam comende. Ende dat dezelve
veerman van Amsterdam comende gehouden zal zijn ten-
minsten een uur langh aen’t voors. hooft te leggen
eer hij elders zal mogen schieten. Elk poinct op de boete
van 10 stuijvers voor’t gilde ende de knecht van't gilde half ende
halff.

[in marge: 't Kindt van Swart in’t weeshuijs].

Is voorts op’t versouck van de naeste vrunden van’t
nagelaten kindt van Claes Cornelis. Swart goetge-
vonden uijt gratie ende bij forme van dispensatie
‘t zelve kindt in’t weeshuijs te admitteren ende de
regenten te authoriseren om ‘t zelve in te nemen.

[in marge: Versouck van Aelbert Cornelis. Sceepmaker].

Is noch op’t versouck van Aelbert Cornelis. Sceepma-
ker goetgevonden denzelven te accorderen om aen de
zuijtsijde van 't Zeggelis een huijsge te mogen timmeren
mits blijvende l off lx voeten van de trekweg ende
onder conditie dat hij de straet niet en zal
mogen versparren ende voorts van de brandt ende
anders gelijck anderen geconsenteert is geweest.
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[in marge: Beschrijvinge in Den Hage].
[in marge: Zake van Duijtslandt].

Is voorts gelesen een missive van de Gecommiteerde Raiden
in 's-Gravenhage daerbij de edelen en de steden wer-
den beschreven om tegen de xxviiie febr. in ’s-Graven-
hage te comen ende te helpen adviseren ende resolveren
op de bijgaende poincten van de beschrijvinge. Ende nae
deliberatie op dezelve is goetgevonden op’t ie poinct
spekende van de zaecke van Duijtslandt, op voorgaende
dachvaert in bedenck gehouden, den gedeputeerdens te lasten
hen te reguleren nae voorgaende resolutien dienaengaende
genomen.    

75

[in marge: Resumtie van de ordonnantien].

Op’t iie poinct zijn de gedeputeerdens gelast om ‘d ordonnantien 
van de gemeene middelen te helpen resumeren ende arresteren 
ende hen mette andere leden te mogen conformeren.

[in marge: Reductie van losrenten ende interesten].

Op‘t iiie poinct zijn de gedeputeerdens gelast aen te houden 
dat de losrenten ende interesten die noch hooger lopen als 
tegen den penning xvi mogen werden gereduceert.

[in marge: Subsidie van de Oost-Indissce Compagnie].

Op‘t iiiie poinct zijn de gedeputeerdens gelast om te mogen 
consenteren in‘t beraemde subsidie voor de Oost-Indise Compagnie
van cm l eens te betalen op iiii jaren uijt de convoijen van de 
Oost-Indissce goederen ende noch aen cogels ende scerpen uijt 
‘s landts magasijnen tot xxvm gulden eens.

[in marge: Versterckinge van de Hoogen Raden].

Op‘t ve poinct zijn de gedeputeerdens gelast om in’t no-
mineren van eenige personen tot Raiden in de Hoogen Raide 
hen te conformeren mette apparenste.

[in marge: Versouck van de Godtshuijsen van der Goude].

Op‘t vie poinct sijn de gedeputeerdens gelast om in’t 
versouck vanwegen de gasthuijsen ende Godtshuijsen
binnen der Goude gedaen beroerende de goederen die met 
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conditie van missen te doen orginelicken zijn besproken te 
mogen consenteren.

[in marge: Versoeck van den prince van Ligne].

Beroerende ’t versouck van den prince van Ligne aengaende 
den Wassenaerscen toll zijn de gedeputeerdens gelast 
hen mette andere leden ende steden te conformeren.

[in marge: Kerckelicke ordonantie].

Beroerdende de kerckelicke ordonnantie zijn de gede-
puteerdens gelast te aenhooren de advijsen van de andere steden 
ende dezelve aen hare principalen rapporteren alvorens 
ijet te arresteren ende niettemin te moveren dat in’t for-
mulier van de eedt bij de predicanten te doen behoort nagelaten 
te werden de mentie des catechismi ende dat bij dezelve 
mede behoort gestatueert te worden dat de classicale 
vergaderingen voortaen in de steden zouden moeten gehouden 
werden nae’t oude gebruijck.

[75 verso]

[in marge: Beroerende de deputatien in de respective collegien].

Beroerende de continuatie ofte veranderinge van de 
gedeputeerdens ter vergaderinge van de Staten Generael 
op de generaliteits rekeningen ende in den Raedt 
van Staten sijn de gedeputeerdens gelast 
om te arbeijden dat ijemandt van dese stede 
in’t eene off ’t ander der voors. collegien mochte 
werden gecommittteert ende hen voorts te mogen 
conformeren.

[in marge: Emploij van de consenten].

Op‘t poinct sprekende van’t emploij van de gedragen 
consenten zijn de gedeputeerdens gelast te insisteren 
dat de consenten ten besten mogen werden gemena-
geert ende hen voorts mogen conformeren.

[in marge: Collegien ter Admiraliteit].

Noopende de veranderinge te doen in de raiden ter 
admiraliteit sullen de gedeputeerdens insisteren 
op de besnijdinge van de oncosten ende verminderinge 
van de personen in de collegien ter Admiraliteit 
ende hen voorts mogen conformeren.
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[in marge: Auditeurs van de rekeningen van Hollandt].

Beroerende de veranderinge ofte continuatie 
van de personen gecommitteert ter auditie van de rekeningen 
van Holllandt ende West-Frieslandt in’t particulier sullen de 
gedeputeerdens hen mogen conformeren mette voorsit-
tende steden.

[in marge: Voorvallende zaken].

Sijn voorts gelast om in alle voorvallende zaken 
ten meesten dienste der landen te helpen adviseren 
ende resolveren ende hen met de meeste ende 
beste stemmen te conformeren mits in cas 
van swaricheijt rapport versouckende.

[in marge: Steenhuijs ende Foreest ter dachvaert].

Ende zijn voorts gecommitteert om d’voors. 
resolutien inne te brengen de E. Jacob Willems. 
Steenhuijs burgermeester ende Nanning van Foreest 
secretaris.

[76 verso]
tot hier
[in marge: Riedtdaken].

Opten vien martij 1611 is goetgevonden fabrijckmeesteren 
te belasten om te doen een generale reveue van 
alle de rieden daken die inde stadt zijn ende 
daervan overleveren een lijste om d’zelve bij de 
vroetschappe gesien zijnde voorts daeruijt genomen 
te werden die men verstaen zal voor’t aenstaende 
saisoen te moeten affbreken.

[in marge: Beroerende ’t loon van de schippers].

Is geresumeert ’t besogne van de gecommitteerdens gebesog-
neert hebbende op’t versouck van de gemeene schippers 
om te hebben verhooginge van haere vrachtloon in ver-
scheijden specien ende mits eenige correctien daer-
inne gedaen is ’t zelve besogne gearresteert.

[in marge: Versouck van de deecken ende raedts van’t weversgilde].

Op’t versouck van de deecken ende raedts van’t weversgilde 
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is goetgevonden henluijden te accorderen dat zij voortaen 
tot administratie van haer armenbos in plaetse van 
twee, drie armenvoochden zullen mogen hebben mits dat alle jaren ten-
minsten een van d’oude voochde voochde werden geconti-
nueert ende die geene die eens gecontinueert is 
’t jaer daernae vrij zal zijn ende is hen voorts te- 
zamen toegeleijt voor haerluijder moeijten in plaetse 
van xii gulden achtien gulden s’jaers.

[in marge: Versouck van de snijders].

Op’t versouck van de snijders is den zelven gegunt 
uijt den armenbos aen de stadt te mogen uijtsetten 
op renten tegens den penning xvi de somme van twee 
hondert gulden.

[in marge: Versouck van de regenten vande huijsarmen].

Op‘t versouck van de regenten van de huijsarmen 
is den zelven gegundt te mogen doen een collecte 
door de stadt mette schale ende wagen om tot 
verordeninge van’t huijs ’t welck toegemaeckt wert 
tott onderhout ende optreckinge van de arme kinderen 
te vergaderen de willige aelmoessen van de bur-
gerije.

[76 verso]

[in marge: versouck van Lijsbet Jans ende Maritgen Heindrix conventualen].

Op’t versouck van Lichtmisse Lijsbet Jans Jans 
ende Maritgen Heindrix conventualen in’t Middel-
hoff es den zelve om sonderlinge redenen gegunt 
verhooginge van hare alimentatie van clx op iiC 

gulden s’jaers, in te gaen met het loopende vierendeel jaers.

[in marge: Versouck van Gerrit Jans. Schipper].

Op’t versouck van Gerrit Janssoon Schipper om in’t 
Amsterdamsche veer geadmitteert te werden off 
dat de vaert op Enchuijsen mede tot een veer 
gemaect mochte werden op zekere ordonnatie 
ende met exclusie van de gene die in’t Amster-
damsche veer zijn gedelibereert zijnde is goet-
gevonden ‘t ie lidt off te slaen die noopende ‘t iie lidt 
burgermeesteren te authoriseren om dienaengaende te 
hooren de andere schippers die op Enchuijsen varen 
ende verstaen off zijluijden van ’t zelve versouck toe-
staen ende voorts daerop te nemen het advijs 
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van de deken ende raedts van’t schippersgilde ende 
van alles rapport te doen om ’t zelve gehoort 
zijnde op’t voors. versouck voorts gedisponeert 
te werden zulx men bevinden zal te behooren.

[in marge: Affbrekinge van de riedendaken].

Opten xxiiiie martij 1611 is is geprocedeert tot nominatie van 
de rieden daken die voort aen  loopende jaer affge-
broken ende verandert zullen moeten werden ende goetge-
vonden dienvolgende de gewoonlijcke insinuatien te laten doen.

[in marge: Versouck van opsiender van’t sanden].

Sijn voorts gecommitteert meester Pieter Oolofszoon, Borrit 
Heindrixsoon ende Gerrit Allertssoon om te examineren 
’t versouck van de schippersknecht noopende de ampli-
atie ende veranderinge van de ordonnantie op’t sanden 
om daervan rapport gedaen zijnde voorts gedaen te werden 
nae behooren.

[in marge: Versouck van de schippers].

Op’t versouck vande gemeene schippers is goetge- 
vonden henluijden bij provisie toe te staen een hondert 
blaeuhout v gulden van een hondert claphout x stuivers ende 
van een hondert velligen van seven stuivers. 
 
77

[marge: Versouck van Joos Danius].

't Versouck van Joos Danius om te hebben eenige recom-
pense van de dienste bij hem in't erigeren, ordonneren,
ende recommanderen van de garenmarct hier ter stede
(zoo hij voorgeeft) gedaen, geexamineert zijnde. Is goetge-
vonden den supliant te vergunnen vrijheit van de schutterije
en de indien hij hun daermede niet en contenteert, zijn ver-
souck in't geheel aff te slaen.

[marge: Affschepen van de beesten in de Paeschmarct].

Opten vien april 1611, es op te meenichfuldige clachten
van verscheijden coopluijden uijt het Zuijderquartier
goetgevonden bij provisie te consenteren dat de beesten
in de jegenwoordige marct gecoft op huijden zullen
mogen worden affgedreven en de afgescheept mits
dat men in toecomende tijden sal mogen letten off men
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't zelve voor altijt sall willen statueren.

[marge: Steenhuijs en de Foreest rapport].
[marge: Beseijndinge aen de coningen van Denemarcken en de Sweden].

Opten xviien aprilis 1611, es 't rapport gedaen bij de
burgemeester Steenhuijs en de secretaris Foreest van't
gebesoingieerde ter laester dachvaert in s'-Gravenhage
tot den xxven martij incluijs. Ende es volgende 't voors.
rapport en de de missive van de gecommitteerde
raeden van de Staten van Hollant en de West-Vrieslandt
goetgevonden de gedeputeerden wederom ter
dachvaert gaende te lasten om te mogen consenteren
in de beseijndinge aen de Coe Maten  van Dene-
marcken en de Sweden ten eijnde de voorgenomen
onluste en de apparent oorloge tusschen dezelve
coningen soude mogen cesseren.

[marge: subsidie aen die van Geneven].

Sijn mede gelast te mogen consenteren in de vijftich
duijsent gulden voor die van Geneven in gevalle
zij souden mogen viantlick aengetast worden.

[marge: Cornelius Hillennius].

't Versoeck van Cornelio Hillenio om te hebben voldoeninge
van sijn tractement sullen de gedeputeerden

[77 verso]

affslaen overmits de zelve nopende het
vierendel jaers hem bij resolutie van de vroetschappe
geconsenteert niet en heeft geobedieert in de
overleveringe van de sleutel en de papieren concernerende 
de kercke deser stede ende nopende 't vorder om dat 
de stadt in hem niet gehouden es om verscheijden 
redenen.

[marge: Openinge van de kiste van de kerckenraet].

Sijn voorts die van de kerckenraet deser stede
geaucthoriseert om in jegenwoordicheijt van Jan
Arienss. Snoeck en de Jan Philipss. vroetschappen
mitsgaders Jan Meijnertss. Groot en de Dirck
Beugel, schepenen en de een secretaris te mogen
openen de kiste de kerckenraet concernerende.

152



[marge: Affbreken van de riedendaecken].
  
Is voorts goetgevonden dat die geene die van
nieuws geordonneert zijn haere rietdaecken
aff te breken 't zelve sullen moeten doen voor
Sint Jan 1612.

[marge: Versoeck van Jacob in de Swan].

Op't versoeck van Jacob Pieterss., in de Swan
om te mogen zijn breuwing verlangen ende lassen, 
sijn burgemeesteren geaucthoriseert om daerinne te
disponeren naer haere discretie.

[marge: Mr. Franchois Fagel stadts advocaet].

Is voorts goetgevonden neffens meesters Reijnier
van Amsterdam en de Raephorst aen te 
nemen meester Franchois Fagel, tot ordinaris 
advocaet deser stede op de gewoonlicke jaerlicxe 
wedden.

[marge: Nicolaus Bodecherus ]. 

Zijn mede die van de kerckenraet deser stede gelast 
om nogmaels aen de classe van Amsterdam
instantie te doen op de dimissie van Nicolou 
Bodechero kercaendienaer.

78

[marge: Coetenburch en de Foreest rapport].

Opten ven junij 1611, es bij burgermeester Coetenburch en de
secretaris Foreest gedaen rapport van't gebesoingneerde
ter laester dachvaert in 's-Gravenhage.

[marge: Publicatie van de verpondinge voor den jaere 1611].

Is voorts goetgevonden te doen de publicatie van de 
ommeslach van de verpondingen op den voet als in 
't voorleden jaeren.

[marge: Versoeck van de viscopers].

't Versoeck van de gemeene viscopers en vercoopsters 
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hijer ter stede, om eenige veranderinge in't mijnen van de 
vis te hebben tot laste van de burgers ende huijsluijden, 
es offgeslaegen uijtgesondert alleen dat de offslager 
ende de knegt van't gilt alleen sullen mogen deijlen 
wie voor gemijnt heeft en de niemant anders.

[marge: Jan Heijnis van Langedijk].

't Versoeck van Jan Heijnis van Langedijck om buijten
de Boompoorte te mogen timmeren een woninge
bequeam tot de landtneringe ende coehouden, es
geaccordeert op den brandt ende op gelijcke conditie
van geen winckel ofte veinsterneringe te mogen
doen als andere geconsenteert es.

[marge: Keure tegens het leggen van de mis].
[marge: Affbreck van de huijsen wech te voeren].

Voorts es goetgevonden bij keure te statueren dat
voortaen niemnant 't zij koehouders ofte andere tot
geenen tijden van 't jaer eenige mes ofte vuijlnis 
sall mogen leggen op eenige stadts wallen ofte
straten noch oock haere schuijten souden leggen
voor haere huijsinge oft platingen om de zelve mis
daerinne te brengen behoudelick dat die geene
die haer erven ende woningen binnen dese stede
niet bequeam en zijn om die mis te leggen vrij sall
staen buijten de stadt te timmeren op soo veele
roeden van de stadts vesten als op hen versoeck
nae gelegentheijt van saecken geordonneert sall mogen
worden. Dat mede niemant sijne huijsinge 
afbraeckende zijn afbreck sall mogen doen brengen
op eenige platingen ten zij hij eerst de fabrieuq
fabrijckmeesteren aengesproocken sall hebben om de
zelve datelick wech te laeten voeren.

[78 verso]

[marge: Generale diepinge bij de burgers voor de wallen te doen].

Is noch goetgevonden bij keure te statueren dat
een ijder binnen dese stede voor zijn wall sall
moeten diepen tot soodaenige diepte en de wijdte
mitsgaders binnen sulcken tijt ende op sulcke ordre
als goetgevonden sall worden.

[marge: Geen leege schuijten binne de stadt te houden leggen].

Van gelijcken dat niemant eenige leege schuijten 
langer als een etmael sall mogen houden leggen
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voor eenige wallen in de binnenwateren, maer dat 
de zelve gelost zijnde ten langsten na de voors. 
tijt buijten sullen moeten schieten.

[marge: Beroerende de beroepinge Nicolai Bodicheri].

Opten xixen junij 1611 is naer deliberatie noopende
de voorderinge van de beroepinge Nicolai Bodicheri
dewijle die van’t classe van Amsterdam onwillich
blijven, niet tegenstaende verscheijden instantien van-
wegen de magistraet ende de kerckenraedt deser stede, aen henluijden
gedaen, den voors. Bodicherum te laten volgen, goet-
gevonden ende geresolveert, dat men echter met
de beroepinge zal voortgaen, en de d' zelve voornoemde
Bodicherum alhier in den dienste aennemen zonder
den voornoemde classen meerder te kennen. Te meer
overmits d'zelve classis, des versocht zijnde, geweij-
gert heeft off redene te verclaren ofte acte
te geven van haerluijden weijgeringe.

[marge: Versouck Petri Cornelij].

Op't versouck Petri Cornelij, oudt-dienaer deser
Stede, is goetgevonden den zelven ten regarde van 
zijne ouderdom ende om andere goede consideratien, den
zelven toe te voegen eene jaerlix onderhoudt van
driehondert ende vijffentwintich gulden 's jaers inne te
gaen van de leste betalinge aff, die aen hem gedaen is
zo tot zijn leven toe, ende daerenboven als hij de
stadtswoninge ter ordonnantie van burgermeesteren zal ruijmen
noch 't sestich gulden 's jaers voor huijshuijre, mits dat de
zelve Petrus Cornelij hem voortaen zal dragen in
alle modestie, ende als een goet burger tegens zijne
magistraet, tot genoegen van burgermeesteren, op peine van't
voors. onderhoudt ende huijshuijre datelicken te verliesen.

[in marge: Compareerde voor burgermeesteren Petrus Cornelij ende verclaerde
te vreden te zijn met de somme van 250 gulden 's jaers boven de lx gulden
hem voor de huijshuijre jaerlix toegeleijt, en de 't surplus de stede te remitteren.
Actum opten xxien junij 1611.]

79

[in marge: Borrit Hendricxs. op de reeckeningen tot Hoorn.]

Opten xien julij 1611 es goetgevonden ter auditie van des
gemeene landts reeckeningen tot Hoorn te committeren
de E.Borrit Hendricxs.
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[in marge:Tresoriers ende fabrijckmeesteren zijn gehouden een precijse reeckeninge te doen].
[in marge: Den restanten in uijtgeve te brengen].

Is voorts bij occasie van’t rapport van de gecommitteerden
gebesoingeert hebbende op’t hoiren ende sluijten van de
reeckeningen van de tresoriers ende fabrijckmeesteren goet- 
gevonden dat de tresoriers ende fabrijcmeesters deser stede
voortaen gehouden sullen wesen te doen reeckeninge van
haere administratie te weten de tresoriers binnen
‘s jaers nae dexpiratie van van haere dienste ende de 
fabrijckmeesteren binnen een halff jaer ende dat geene van de-
zelve nae de dienst van twee jaeren die zij in 
conformite van voorgaende resolutie maer mogen dienen
wederom van nieuws sullen mogen worden gecommitteert ten-
zij dezelve alvoren van haere voorgaende administratien
sullen hebben verantwoordt, ende dat de tresoriers geen
restanten sullen mogen in uijtgeve brengen tenzij zij die
debiteuren alvoren hebben gebragt tot executie toe
ofte andersints de vroetschappen die
gelegentheijt van de debiteuren vertoont.

[in marge: Jan Philipss. tot den ontfanck van de stadts excijs].

Is voorts in de plaetse van Borrit Hendricxs. tot den
ontfanck van de stadts excijs gecommitteert Jan Philipss.

[in marge: Gecommitteerden op de reeckeninge van de stadts excijs anni 1609].

Opte reeckeninge vande ontfangers van de stadts excijs
van de jaere 1609 zijn gecommiitteert de E. Adriaen
Hendricxs. Rabbi ende IJff Maertss. laeckencoper.

[in marge: Gecommitteerden op de reeckeningen van tresoriers ende 
fabrijckmeesteren anni 1609].

Opte reeckeninge van de febrijckmeesteren en tresorier
Van de jaere 1609 sijn gecommitteert de E. Jacob
Steenhuijs ende Pieter van Teijlingen burgemeesteren, IJff
Maertss. ende Jan Paeu schepenen mitsgaders
Jan Claess. Quinting ende Pieter Dircxs. schout en
vroetschappen. 

[79 verso]

[in marge: Tauxateurs van de huysen nopende de verpondingen].

Op de doleantien van verscheyden luyden hen beclagende
in ’t regardt van verpondingen mitsgaders om van
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nieuws te quotiseren de nieuwe aengemaecte 
huysen zyn gecommitteert de E. Jan Claess. Quinting,
Adrian Hendricxs. Rabbi ende Jan Willemss. Salines.

[in marge: Anna Maertens en Anna Goverts bagynen van ’t middelhoff].

Op’t versoeck van Anna Maertens ende Anna Goverts
beyde eertyts conventualen van‘t middelhoff is
goetgevonden dezelve mits haere swackhert ende
ouderdom te vergunnen verhoginge van haere almentatie
elcx van xxv gulden t’siaers in te gaen met het
eerste vierendel jaers ‘t welck verschynen
sall 1e octobris.

[in marge: Verhoginge van ’t maelloon].

Op’t rapport van de gecommitteerden nopende ’t versoeck
Van de gemeene meelmolenaers is goetgevonden 
dezelve molenaers te vergunnen verhoginge van
haer maelloon op de sacke tarwe een oortgen
maeckende drie stuuvers, op de zacke rogge een duyt
maeckende twee stuuvers ende van de sack mout mede een duijt
maeckende een braspenning.

[in marge: Authorisatie op den officier om de bedelaers te apprehenderen].

Voorts es goetgevonden den officier by provisie te
lasten eenige van de gesonde ende machtige bedelaers
soo mans als vrouwen hier ter stede lopende ende
incomende uyt de stadt te leyden ende soo dezelve
boven zyn bevel weder incomen in sulcken gevalle de zelve
te apprehenderen en tot coste van de stadt aen te
houden mits dat hy dezelve binnen acht daegen
te regt sall moeten stellen.

[ni marge: ’t Secreet van de camer niet te reveleren].

Opten iiien augusti 1611 is voogedragen dat
niettegenstaende voorgaende resolutie van den 17en julij
1610, van’t secreet van de camer dicht te houden de
resolutien vande vroetschappen dickwils gedivulgeert
werden zoo haest dezelve genomen zijn ende dewijle

80

men præsumeert ’t zelve toe te comen door de communicatien
die gehouden werden met den genen van den vroetschappe
die hen tegens de vroetschappe formaliseren, ende ordina- 
rie uijt de vergaderingen absenteren. Soo is goet-
gevonden ende geresolveert, dat die gene die voortaen
eenige resolutien die bevolen werden, ofte behooren
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secret gehouden te werden, communiceert ofte beekendt
maect, de voornoemde absenterende vroetschappen, mede
gemulcteert zal werden in een somme van duisent
gulden, ende  uijt dese vergaderinge als onwaerdich geremoveert.

[in marge: Rapport nopende de verantwoordingen tegens Hillenij boecxken].

Is voorts bij de gecommitterdens opte resumtie van de verantwoor-
dinge bij Adolphum Venatorem, tegens ’t boecxken Hillenij
ingestelt, gedaen rapport, ende nae deliberatie is bij de
meeste stemmen goetgevonden, datmen voors. boecxken
beantwoordinge metten eersten zal laten uijtgaen, behou-
delicken dat men aen de respective Gecommitterde Raden bekent
zal maken dat ’t zelve boecxken door Adolphum Venatoren
te samen gestelt is. Ende is voorts
geresolveert ende goetgevonden dat men de zelve ver-
antwoordinge bij ’t overseinden van eenige exemplaren
d’heeren Gecommitteerde Raden zal mede deelen, ende dat men
Adolphum Venatorem, daertoe met brieven van credentie
zoo van burgermeesteren als van de kerckenraaedt zal affscicken.

[in marge: Stoop ende Foreest rapport].

Opten ixen augusti 1611, is bij de burgermeester Stoop
ende secretaris Foreest gedaen rapport van haerluijder
reijse in ’s-Gravenhage, om aldaer aen de E. heeren Ge-
committeerden Raiden te præsenteren de exemplaren van de
verantwoordinge deser stede, tegens het boeckgen Hillenij
ende hebben de vroetschappen, gehoort de redene van haerluijder
reijsen, haerluijder besogne geapprobeert.

[in marge: Versouck van Aris Janss. Cuijper].

’t Versouck vande Aris Janssoon Cuijper om gecommitteert te
werden tot gesworen wijnverlater, is goetgevonden dewijle
gelijck versouck eertijds gedaen is bij eenen Evert Janss. Cuijper
is goetgevonden te stellen in state, tot dat bij de E. Pieter van
Dijck ende Adriaen du’Gardijn gecommitteert om ’t versouck van de
voors. Evert Jans. te examineren, gedaen zal zijn rapport
om alsdan op’t een ende ’t ander versouck teffens gedisponeert 
te worden.

[80 verso]

[in marge: Versouck van de waerdeijns].

Is voorts goetgevonden te committeren IJff Maerts.
Lakencooper, Pieter Dirxsoon, ende Jan Willems. Salines
om te  examineren ’t versouck van de waerdeijns om
te hebben ampliatie van haere ordonnantie met eenige
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articulen, ende daernae de vroetschappen te dienen
van haerluijder advijs, om ’t zelve gehoort, etc.

[in marge: Versouck van Gerrit Heindr. Olijslager].

Op ’t versouck van Gerrit Heindrixsoon Olijslager
vanwegen zijne susters, ten sijne eenige lijffrenten
staende t’haerder aller lijven, spruijtende uijt de
capitale leeninge, zoude mogen verandert, ende ge-
stelt werden alleen op de twee lijven, is verstaen
dewijle d’voors. renten staen tot laste vant gemee-
ne landt, dat men alvorens hierop te disponeren
zal versoucken advijs van de Gecommitterde Raden.

[in marge: Renten van de capitale leeninge te versoucken voor de stadt].

Is mede goetgevonden dat men zal versoucken
aen de edele Gecommitteerde Raden voornoemt, om de renten
van de capitale leeninge , die bij de stadt betaelt 
werden, te hebben tot laste van dese stede,
ende ’t zelve vercregen hebbende, dat men dan de 
weeskinderen penningen zoude emploijeren om de
lossrenten buijten dese stede ’t huijs behoorende
daermede aff te lossen.

[in marge: Versouck van de knecht van ’t schippersgilde].
[in marge: Sant-scuijten].
[in marge: Scilpcleeden en sant cleeden].

Op ’t versouck van Gerrit Reijerszoon knecht van ‘t
schippersgilde, is goetgevonden dat voortaen
de sandtpramen zullen leggen tegens die nieuwe
keeten over, aende noordtzijde van ’t water steeckende
nae den papiermolen toe. Ende dat de ladinge 
sal geschieden ter plaetse daertoe geordineert, ende
daer dezelve tegenwoordelicken is. Item
dat voortaen die cleeden daer men schilpen over neemt
zullen moeten groot zijn vier ellen in ’t viercant
ende de santcleeden drie ellen in ’t viercant.

81

[in marge: Santladinge].
[in marge: ’t Oortgen van ’t bruggelt].

Item dat niemandt voortaen eenich sant, ‘t zij wit ofte graeu
en zal mogen overnemen ofte laden, anders dan ter plaetse
die daertoe is geordonneert. Ende noch dat men 
voortaen noch voor, noch nae sonneschijn eenich sant
zal mogen lossen ofte laden. Ende noopende ’t oortgen
bij den suppliant versocht tot laste van de scuyten door de val-
bruggen varende, ‘t zij dat de bruggen geopent worden

159



ofte niet, isverstaen dat de suppliant ‘t zelve oortgen zal
mogen ontfangen al wert die brugge niet geopent, indien
d’oude ordonnantie zulx medebrengt, maer anders niet.

[in marge: Versouck van de schippers].

Is op’t versouck van de gemeene schippers goetgevonden
te committeren Gerrit Allerts. Bel, Jan Philipsz. ende
Cornelis Dirxzoon, om de supplianten te hooren ende derzelver
meyninge recht te verstaen, om daervan rapport
gedaen zijnde op ‘t zelve versouck naerder gedisponeert
te werden naer behooren.

[in marge: Neeringen buijten de stadt].

Op ’t versouck van de geemeene cramers ende craemsters
in de nieuwe stadt gedelibereert zijnde, is goetge-
vonden de buijtenpoorteren buijten de Boompoorte
te doen interdiceren het doen van alle burgerlicke huijs-
neeringe ende hen doen belasten om d’zelve nae nieuwe
jaer datelicken te verlaten, op peine van xxv gulden van viii dagen
tot viii dagen te verbeuren, mits dat burgermeesteren geauthoriseert zullen
zijn, indien de officier langer als 3 weken soude mogen conniveren8

om d’voors. keure te doen executeren.

[in marge: Versouck van Claes Cornelis. Timmer].

Op ’t versouck van Claes Cornelis. Timmer om zijn tim-
merwerff buijten ’t waterpoortgen aen de wech te mogen
verheelen, is goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om dienaengaende met den suppliant te handelen ende hem te
accorderen zulx zij nae haere discretie bevinden zullen
te behooren.

[in marge: Beschrijvinge in Den Hage].

Opten xxiien augusti 1611 es gelesen een missive van de
de Gecommitteerde Raiden in Den Hage, in date den xiiien derselver maent
daerbij de Edd. ende steden worden beschreven om tegens den

[81 verso]

[in marge: Beroerende het besogne op de consenten].

8 conniveren = oogluikend toestaan.
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xxiiien daeraenvolgende in Den Hage te compareren ende op de
bijgaende poincten te helpen besogneren. Ende
naer deliberatie is op ‘t ie poinct sprekende van ’t be-
sogne van de consenten van de respective provinciën, mits-
gaders tusschen die van Hollandt ende Zeelandt, als noopende
de voldoeninge van de consenten ende middelen van eenige
quartieren ende steden deser landen etc. is goetgevon- 
den gedeputeerdens te authoriseren om te aenhooren de advisen
van de andere steden ende hen mette meeste ende beste
stemmen te conformeren, mits in cas van swaricheyt
rapport versouckende.

[in marge: Resumtie van de ordonnantie].

Sijn mede gelast om de ordonnanciën van de gemeene
middelen te helpen resumeren ende arresteren ende ordre
op d'aenstaende verpachtinge van de gemeene imposten
ende de beste middelen te helpen ramen om de menichvuldiche
frauden te mogen weeren.

[in marge: Advisen van de gesanten nae Denemarcken].

Beroerende ’t besogneren op de advisen van de gesanten
nae de rijcken van Denemarcken ende Sweden geson-
den, sijn mede gelast te aenhooren de advisen ende
discourssen van de anderen leden ende hen mette
beste ende meeste stemmen conformeren, mits in
cas van swaricheyt rapport versouckende.

[in marge: Voorvallende zaken].

Op ’t leste poinct sprekende op ’t poinct van de voor-
vallende zaken etc. Is goetgevonden de gedeputeerdens
te lasten om henluyden mette andere leden te mogen
conformeren, mits in cas van swaricheyt nemende
reces.

[in marge: Beroerende het wederschrijven tegens de verantwoordinge deser stede].

Voorts alsoo men verstont dat die van de partije
Hillenij van meeninge waren weder te schrijven te-
gens de verantwoordinge deser steden, is verstaen
dat men dan van deser stede wegen daer wederom
tegens sal scrijven ende voorts geresolveert.

82
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In gevalle bij ’t voors. scrijven ijemandt zoo van de magistraet
als andere particuliere borgeren ende inwoonders deser stede
met onwaerheyt in zijne eere wert aengetast ende ghe-
crenct, dat men van deser stede wegen tegens den
autheurs van‘t zelve schrijven, in zulcken gevalle door
den officier zal doen procederen. In conformité van de 
resolutie van de iie augusti 1610 ende keure daerop gevolcht.

[in marge: Beroerende een tweede sluijs in de Cnollendammerdijck].

Is gerapporteert ‘t gene gebesogneert was noopende de iie 

openinge ofte sluijs in de Cnollendammersluijsdijck ende
dewijle die van Haerlem naer’t rapport van haere gedeputeerdens
schrijven, dat zij verstaen dat men noopende dezelve iie

sluijs die van Amsterdam niet en souden behoeven te erkennen,
maer d’zelve tewege brengen, alleen op den name ende
qualiteit van de hooftingelanden, dijckgraeff ende heemraden
van de Uijtwaterende Sluijsen. Is goetgevonden dat de gede-
puteerdens gaende ter dachvaert, in ’t passeren door Haerlem
met burgermeesteren aldaer zullen spreken ende uijt haere
E. verstaen, de redenen van’t voors. Haerlemmer advijs
ende d’zelve overschrijven, om die verstaen voorts hierop
naerder gelet ende geresolveert te werden zoo men bevinden
zal te behooren. 

[in marge: Beroerende het stoppen van een vaert ontrent Haringhuijsen].

Is voorts goetgevonden ijemant te committeren om te nemen
inspectie ende hem bequamelicken te informeren op de
gelegentheijt van 't stoppen van een vaert ontrent
Haringhuijsen, om de gelegentheijt van dien verstaen
zijnde, op't interest deser stede gelett te worden
naer behoren.

[in marge: Requeste van Persijn].

Is gelesen een requeste van Pieter Harmens. van Persijn, versouckende
verclaringe van de magistraet wiens werck was ‘t gene van hem
tot zoo groote quetsinge zijner eere, sonder hem te hoeren, gestelt is in de verant-
woordinge deser stede, tegens ’t boeckgen Hillenij ende voorts
dat d’heeren zoude willen bedencken een goede remedie daer
door zijne eere mochte gebetert werden ende naer deliberatie
goetgevonden hem aen te seggen d’voors. verantwoordinge niet tegens hem maer tegens 
Hillenium ende zijne aenhangers geschreven te zijn, dan zoo hij in de voors. verantwoor-
dinge eenige onwaerheijt tot zijnen naedeelen can aenwijsen, dat hij ‘t zelve
zal mogen doen om daerop dan naerder gelett te worden
naer behooren.
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[82 verso]

[in marge: Reductie van de renten op de brieven te teickenen].

Is voorts goetgevonden dewijle d'andere steden
haere brieven die zij op 't landt sprekende hebben tot
Horen hadden gepraesenteert, om de reductie van de
renten daerop geteickent te mogen werden in con-
formité van de resolutie etc., dat men de brieven
deser stede te dien fijne mede zal overseinden.
Behoudelick dat men zal letten off de reductie
effectuelicken in d'andere steden gedaen is, soo
vroech als hier ter stede ende zoo niet, dat men zal
tewege brengen dat dese stede weder genieten
ende prouffijteren mach 't gene zij bij 't anticiperen
van de reductie te min hebben ontfangen.

[in marge: Verpondinge van de Godtshuijsen].

Opten 29en augustii 1611 is opte verthooninge van den
collecteur van de verpondingen hier ter stede verstaen
dat de bruickers van 't papengiltslandt, nu de huijs-
armen toebehorende, zullen betalen haer iiie paert in de
verpondingen ende noopende de andere ⅔ dat men d' zelve
bij provisie zal in surche houden ende door deser stede
gedeputeerde in 't collegie van de Gecommitteerde Raiden tot Horen
aldaer aenhouden, dat de armen- ende andere Godts-
huijsen dienaengaende mogen genieten gelijcke vrijheijt
als in anderen steden bij de Godtshuijsen wert genoten.

[in marge: Brandtschouwinge].

Op't naerder aenhouden van de emmerluijden is noch
goetgevonden dat scout ende scepenen in confor-
mité van de resolutie van de 17e junii 1610 zullen
doen een generale brandtschouwinge.

[in marge: Rapport van de burgemeester Stoop ende secretaris Foreest].

Opten xven octobris xvic elff is by de burgemeester Stoop
ende de secretaris Foreest gedaen rapport van 't
gebesoingieerde op de leste dachvaert in 's-Graven-
haege.

[in de marge: Rabbi en Bell ter auditie van de rekeninge van de stadtsexcijsen].

Sijn voorts gecommitteert tot auditeurs van de reeckeninge
van de collecteurs van de stadtsexcijsen van jaere
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xvic thien, de E.Adriaen Hendricxs. Rabbi ende
Gerrit Allertss. Bell.

83

[in marge: Auditeurs van de rekkeningen van tresorier en fabryckmeesteren].

Tot auditeurs van de reekeningen van de tresorier ende
fabryckmeesteren de anno XVIc thien sijn gecomitteert
de E. Jan Pieterss. Stoop, Jan Claesx. Quinting, IJff
Maertsz., laekencoper, Jan Gijsbertsz. Paeu, Pieter
Dircxz. Schouten ende Jan Arianss. Snoek.

[in marge: 't Kindt van Gerrit Pietersz., knoopmaecker].

't Versoeck van de naeste vrunden van Tryntgen, naegelaten
dochterken van Gerrit Pietersz., knoopmaecker, om 't voors.
kindt in 't weeshuys te hebben, alsoo 't kindts bestevader
al over de xxxvii jaren hyer ter stede ter woone
gecomen ende 't kindts vaeder hyer geboren es, es goetgevonden
te accorderen uyt gratie ende by forme van dispensatie.

[in marge: Reductie van de renten van de capitale leeninge].

Opten xviien octobris XVIc elff es goetgevonden de renten
van de capitale leeninge te doen reduceren in conformite
van voorgaende resolutie en de rentheffers buyten dese
stede wonende haere capitalen aff te lossen ende in plaetse
van dyen wederom aen te nemen de penningen ter weesca-
mere leggende ende van andere weeskinderen onder de
weescamere hoirende.

[in marge: Octroy voor Wijbrant Maertsz.].

Op 't versoeck van Wybrant Maertsz., metselaer om te
hebben octroy tot het setten van een steenoven mits dat
niemant binnen de tijt van twintich jaren eenige
steenovens binnen de jurisdictie deser stede soude mogen
setten, es goetgevonden denzelven te consenteren de
voors. oven te setten, te weten op zijn landt aen de Schermer,
sonder de treckwech van 't Seggelis te mogen versparren,
mits dat hij 't selve sall moeten doen binnen ‘sjaers ende
dat niemant anders binnen de tijt van thien jaeren eenige
steenovens in de jurisdictie deser stede sall mogen setten
ten waere de stadt goetvonde hem zelfs eenige
meer steenovens voor de expiratie van de voors. tijt,
tot geryve van de goede luyden te doen stellen ofte by
weygeringe dezelve zelffs te stellen mits conditie
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mede dat de voorz. steenoven sal staen op pene
van den brandt als andere buyten getimmert hebbende.

[83 verso]

[in marge: Ordre jegens de caesdragers].

Is voorts goetgevonden de wyle de clachten alle
daege hoe langer hoe meerder comen van de desordre
ende ongeregeltheyt van de caesdragers, dat burgermeesteren
de voorn. caesdraegers sullen ontbieden ende hen
aenseggen de resolutie van den vien july XVIC negen
ende  bovendien openbaerlick verbieden soo well
geven als nemen van de pintgens  op pene van iiii gulden
tot laste van de caesdragers ende boven die privatie
van haere dienst ende gelijcke pene van vier
gulden tot laste van degene die de zelve pintgens
gegeven soude mogen hebben.

[in marge: Vergelijckinge van het halve achelen].

Dewijle men bevonden heeft dat de ycke van
het halve achelen verscheelt jegens het heele
achelen, soo es goetgevonden de vereffeninge
van 't zelve halve achelen tegens het achelen te
doen mitsdat men daermede sall supercederen
tot de aenstaende generale yckinge.

[in marge:  't Versoeck van de schoenlappers].

't Versoeck van gemeene schoenlappers van dat
niemant het schoenlappen soude mogen exerceren
voor ende aleer hy ten behoeve van de armen van de
schoenlappers soude hebben betaelt eens xxx st.
ende alle jaere vier stuvers tot onderstant
van dezelve armen ende es offgeslaegen.

[in marge: Versoeck van het smitsgilde].

't Versoeck van de raedts ende gemeene gildebroeders van 't
smitsgilde om te hebben eenige veranderinge in haere
ordonnantie te weten dat alle diegeene die hyer
ter stede eenich yserwerck ofte staelwerce buyten
dese stede gemaect, 't welc men nochtans gewoon es
binnen dese stede te maecken, te coope houden alle
jaere souden betaelen xviii st. in plaetse dat haere
ordonnantie jegenwoordich spreect van alle ijserwerck
ofte staelwerck buyten dese stede gemaect
sonder eenige distinctie, es voor alsnoch in
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state gestelt.

84

[in marge: Versoeck van de buyren van de Keysersstraet].

Op 't versoeck van mr. Jan Kies, d'erffgenaem van Louris Baertsz.
Rijser, Cornelis Hendricxz. Keyser en de weduwe van Claes
Beth teneynde Jan Jansz. Kinneman ende andere
gebrekich zynde om te betaelen 't geene zy nae proportie
ende quotisatie schuldich zyn in de penningen van 't huys van
Jan Boon tot commoditeyt van de Keysersstraet opgecocht
tot betaelinge van dezelve quoten souden worden
geconstringeert, es goetgevonden de saeke te doen
decideren by die van de gerechte alwaer de saecke
jegenwordich hangt dewelcke tot dien eynde versocht
worden partijen te doen goet cort regt ende expeditie
van justitien

[in marge: De kinderen van Harmen Smith]

't Versoeck van de kinderen van Harmen Smith om ontlast te
zyn van de rente van xxxv gulden vii st. viii pen. die de stadt
op haere lynbaen es heffende mits dat de stadt de-
zelve baen daervoren wederom aen sich soude nemen 
ende dat zy voorts de verlopen renten souden mogen voldoen
met xviii gulden 't sjaers, es in state gestelt behoudelick
dat burgemeesteren eens sullen mogen nemen inspectie
van de gelegentheyt van de voors. baen.

[in marge: Versoeck van Jan Gerritsz. Janvaer].

't Versoeck van Jan Gerritsz. Janvaer om geexcuseert te
zyn in de veranderinge van 't rieden dack van zyn huysgen
op de Visschers buyrt ten aensien 't zelve huysgen op een
oncierlicke plaetse es staende, es goetgevonden te
consenteren voor twee jaeren mitsdat de insinuatie
als nu aen hem gedaen stadt sall grypen niet jegenstaende
die by d' expiratie van de voors. tyt niet en worde
gerenoveert.

[in marge: Jan Gerritsz. Janvaer en Reynu Jans].

Op 't versoeck van Jan Gerritsz. Janvaer en Reynu Jans om
gesubsidieert te zyn in de vermaeckinge van de muyre achter
haere huysen es goetgevonden dezelve te subsidieren
met xxv gulden ende dat uyt gratie ten opsichte van de
sobere conditie van de voorn. Reynu Jans.
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[84 verso]

[in marge: Vijversloot te dempen].

Opte requeste van eenige buyren van de Hoffstraet
Leet ende Nieuwelandt om de vyversloot gedemt
ende tot een straet gemaect ofte anders de sloot
met een tocht in de Leet gebroght te hebben, es
goetgevonden die voors. sloet doorgaens te dempen.

[in marge: Dachvaert in ‘s-Gravenhage].
[in marge: Kerckelicke ordonnantie].

Op den lesten octobris 1611 is gelesen een missive
van de Gecommitteerde Raden in Den Hage in date den xixst octob.
1611, daerbij de edelen ende steden werden beschreven
om tegens denzelven dage in Den Hage te comen ende te
helpen resolveren op de bijgaende poincten van de beschrij-
vinge. Dewelcke gelesen ende in communicatie geleijt
zijnde is naer deliberatie goetgevonden op 't 1e poinct,
sprekende van 't maken van een kerckelicke ordonnantie goet
gevonden dat de gedeputeerdens gaende ter dachvaert
hen zullen reguleren naer voorgaende resolutie in
februario lestleden alhier genomen. Behoudelick dewij-
le naer apparentie men daertoe noch zoo haest
niet en zal cunnen comen dat men bij provisie binnen
dese stede een goede ende particuliere kerckelicke ordonnantie
zal ramen ende resolveren.

[in marge: Kerckelicke differenten].

Noopende het iie poinct sprekende van de kerckelicke
differenten, daerop tusschen den xii kerckendienaren
in april ende may lestleden geconfereert is geweest
zijn de gedeputeerdens gelast hen mette meeste ende
beste advijsen te mogen conformeren ende in cas van
swaricheyt rapport te versoucken.

[in marge: Verschillen onder de provincien noopende de consenten ende lasten 
van der oorloge].

Noopende 't gebesogneerde met die van Zeelandt ende
Vrieslandt op de verschillen in 't stuck van de middelen
van contributie ende dragen van de lasten van der oorloge
ende andere saken van de consenten ende contributien dependerende
zijn de gedeputeerdens gelast als voren.

[in marge: Rapport van de gesanten geweest zijnde in Denemarken ende Sweden].
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Noopende 't gebesogneerde ende gerapporteerde van onsse
gesanten geweest zijnde in Denemarken ende Sweden
etc. zijn mede gelast als voren.

85

[in marge: Consent tot de fortificatiën versocht.]

Noopende de 1cm gulden bij Zijne Ex.cie ende den Raedt van Staten
jaerlix versocht voor den tijt van vijff off ses jaren tot de
fortificatiën van de principaelste frontier steden ende plaetsen zoo
op de rivieren van de IJssel, Wale ende Maze als elders gelegen,
zijn de gedeputeerdens gelast hen mette meeste ende beste stem-
men te mogen conformeren.

[in marge: Onaffgedane poincten.]

Noopende de poincten bij de v in de leste dachvaert bij eeni-
ge steden in bedencken ende sonder resolutie gehouden, zijn
de gedeputeerdens gelast als voren.

[in marge: Voorvallende saken.] 

Noopende de voorvallende saken, zijn mede gelast als
voren, mits in cas van swaricheiden rapport versouckende.

[in marge: Veranderinge van den kerckenraedt deser stede.]

Is voorts gelesen een memorie overgegeven bij den kercken-
raedt innehoudende verscheijden voorslagen om te comen tot
veranderinge van de tegenwoordige kerckenraedt alsoo der-
zelver dienste al is geëxpireert ende naer deliberatie goetge-
vonden, dat men bij provisie zoude volgen den iiien voorslach
bij de voors. memorie voorgedragen te weten dat de kercken-
raeden zullen nomineren dubbel getall van ouderlingen ende
diaconen ende d’zelve den magistraet voordragen ende indien de
magistraet eenige van de genomineerde personen wilden veran-
dert hebben, dat de kerckenraedt haere voors. nominatie
zullen gehouden zijn te veranderen zoo lange tot dat alle
de genomineerde personen de magistraet wel zullen behagen ende
dat daernae ‘t zelve dubbel getal de gemeente voorgedragen
zullen werden om bij den zelver daeruijt een enckel getal
gecoren te werden ende dat men voor dees tijt ende oock
voortaen d’eene helft van de ouderlingen ende diaconen zal continueren
ende aleen d’andere helft vernieuwen.
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[in marge: Vereeringen aen de heer Bardesio, etc.]

Is voorts goetgevonden te dat men zoo aen de heere Bar-
desio ter zaecke dat hij in de swaricheden deser gewe stede
de predicanten alhier bij leeninge gedient hebbende t’zij-
nen huijsen sekere maenden gelogeert heeft gehadt als aen eenige andere
goede vrunden die in dezelve swaricheden dese stede
met goeden raedt geassisteert hebben gehadt tot een
erkentenisse van derzelver goede diensten eenige behoorlicken
vereeringe sal doen ende zijn de heeren burgermeesteren mitsgaders
de E. Adriaen du Gardijn, docter Adam van Foreest ende mr.
Floris van Teijlingen, vroetscappen geauthoriseert om de
voors. vereeringen te doene ende te begrooten tot haere E. discre-
tie.

[85 verso]

[in marge: Noopende de brugge bij die van Ursem over de vaert naer Horen geleijt.]

Is mede goetgevonden ende geresolveert dat men van 
stadtswegen bij provisie zoude mogen consenteren in‘t dragen van
een iiie paert van de oncosten van den processe bij die
van de Uijtwaterende Sluijsen tegens die van Ursem gemo-
veert over‘t versparren van de vaert voorbij Ursem met het
stellen van een nieuwe brugge over de selve vaert ende
dat men niettemin door den burgermeester Wittendel soude 
sonderen de genegentheijt van de magistraat
van Horen ende zoo dezelve genegen sijn om de voors. brug-
ge dadelicken te demolieren dat men dezelve van dese
stede wegen daerinne zoude assisteren.

[in marge: ‘t Schryven tegens ‘t boecxken  Hilleny.]

Is voorts verthoont seker ontwerp in‘t corte gestelt
tegens het leste boecxken Hillenij ende goetgevonden
dat in conformité van‘t zelve ontwerp ijet wederom
geschreven soude werden doch dat men alvoren ‘t zelve
uijt te geven door ons de gedeputeerdens deser stede
‘t zelve de heeren Staten zal voordragen ende verthonen
dat men gereet is om tegens de nieuwe calumniën ende 
leugenen Hillenij ijets uijt te geven ten ware haere
Ed. mog. beter vonden bij eenige andere ordre tegens
het scrijven Hillenij te stellen.

[in marge: Onderhoudt van de steyger te Rustenburch.]

Ten zelven daege nae de middaege es goetgevonden
‘t versoeck van die van Ursem ende Noortdyck nopende
‘t onderhouden van de steyger bij het sluysgen ofte
haventgen te Rustenburch tot costen deser stede
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te consenteren soo lange de steencassen aen de sluys
aldaer behoorlicken onderhouden worden.

[in marge: Inspectie op een nieuwe vaert van Jan Boyes aff.]

Es mede goetgevonden te committeren de E. Adriaen
Maertsz. Coetenburch, burgemeester, mr. Adriaen
Anthonisz., Yff Maertsz. Laeckencoper, mr. Jan van
Wittendel ende Adrian du Gardijn, vroetschappen om
met d’eerste gelegentheyt te inspecteren ‘t geene
de vroetschappe voorgedraegen es noopende de vaerten
die men maecken soude van Jan Boyes off binnen-
doer tot in de stadt ende  oock buyten van Jan Boyes
off voorby den ommeloop tot in ‘t Seggelis ende van 

86

beyde dezelve voorslaegen te maecken een overslach van de
oncosten ende de vroetschappen te doen rapport ende
dezelve te dienen van advys welck van beyde de
vaerten voor de stadt dienstelickste zijn te amplecteren.

[in marge: De rentmeester Paeu in de schutterye.]

‘t Versoeck van Pieter Jacobsz Paeu, rentmeester van de Vroonen
om geëxcuseert te worden van de laste van de schutterye
daerinne hij bij capiteynen was gerequireert es
offgeslaegen, ende es goetgevondeen de capiteynen te
lasten allen anderen mede gequalificeert zijnde geensints
te excuseren.

[in marge: Caesdraegers vrydach ende saterdach al tesamen aen de waege.]
[in marge: Met de berryen te weegen.]

‘t Versoeck van de caesdraegers om te hebben verhoginge
van loon ende es voor alsnoch in state gestelt
maer es goetgevonden dezelve te belasten vrijdaechs
ende zaterdaechs voor de middach alle te wercken aen de
waege sonder yemant in eenich turff- ofte ander
werck aff te werpen, ende dat men voorts tot
coste van de stadt nieuwe berryen sall maecken, 
behoorlicken geijct op haer gewichte om met de
berryen de kaesen te mogen wegen mits dat
evenwell twee schalen gehouden sullen worden
op de welcke de huysluyden niet willende met
de berryen gewogen zijn gedient mogen worden.

[in marge: Nieuwe meter ofte noothulp vrydaechs ende saterdaechs.] 
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Es voorts goetgevonden ten dienste van de marctdagen
aen te nemen een nieuwe meter ofte noothulp
die vrijdaechs ende saterdaechs de coopluyden ten
dienste sall moeten staen mits dat dezelve
by‘t overlijden van den ordinarismeter sall hebben het
expectatyff om in des zelffs plaetse te succederen.

[in marge: Gecommitteerden van de vroetschappe om op de nominatie van de nieuwe 
kerckenraedt present te zijn.]

Opten xiien novembris 1611 is op de verthooninge van de
kerckenraedt van dat zij gereet waren in conformité van den 
provisionelen voet bij de vroetschappen opten lesten octobris
lestleden gearresteert te procederen tot veranderinge van de
eene helft van de ouderlingen ende diaconen jegenwoordelick in
dienste zijnde. Is goetgevonden te committeren de E. Adrian
Maerts. Coutenburch ende Jan Philips. om op de nominatie bijde voornoemden
van de kerckenraet te doene, volgende de voorgaende resolutie
te assisteren.

[86 verso]

[in marge: Wien voor poorter te houden zij off niet.]

Is bij burgermeesteren voorgedragen, dat verscheijden in personen
b gelotet hebbende bij order van de heeren burgermeesteren, om de
vacerende plaetse van eene van de wacht, ‘t lott gevallen is op eenen
die wel hier ter stede is geboren, doch wiens vader
geen poorter en is geweest, ende in deliberatie geleijt, off
dezelve dies niet tegenstaende, in de voors. dienste
geadmitteert zoude werden ofte niet, ende is verstaen
datt men den zelven, dewijle ‘t lot op hem gevallen was
zoude admitteren voor deese reijse, ende zonder ‘t selve te
trecken in consequentie, off dat men verstaet hier mede
te decideren off soodanige voor poorter te houden zij
ofte niet, maer is goetgevonden ‘t selve te houden in naer-
der bedencken, tot dat men de oude privilegien ende gebruic-
ken deser stede zal hebben ondersocht.

[in marge: Nominatie van de nieuwe kerckenraedt.]

Is daernae bij de E. burgermeester Coetenburch ende Jan
Philipssoon achtervolgende haere E. commissie geweest
zijnde in de vergaderinge van den kerckenraedt ge-
daen rapport van‘t gepasseerde op de nominatie van den
nieuwe ouderlingen ende diaconen ende voort overge-
bracht het dubbel getal bij denzelven van de kercken-
raedt genomineert ende naer examinatie van de 
gedaene nominatie is bij burgermeestern ende vroetscap-
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pen verclaert dat zij aen dezelve nemen contente-
ment ende goetvinden dat de genomineerde personen
voorts de gemeijnte werden voorgestelt om achter-
volgende het oude gebruijck ende genomene voorgaende
resolutie daeruijt de nieuwe ouderlingen ende diaconen
gecoren te werden.

[in marge: Versouck van de waerdeijns.]

Is noch bj de gedeputeerdens op de examinatie van de
remonstrantie van de waerdeijns deser stede gedaen
rapport van haerluijder gebesogneerde ende naer
deliberatie goetgevonden haerluijder gebesogneerde
te approberen ende d’ordonnatie van de draperie daernae
te redresseren.

87

[in marge: Stipendie Adolphi als rector.]

Is voorts goetgevonden Adolpho Venatori, voor’t waer-  
nemen van de scole deser stede, als rector, toe te- 
voegen een jaerlixe pensie van vierhondert gulden, gelijck
als bij d'oude rector is genoten.

[in marge: Nieuwe brugge over de vaert van Ursem.]

Op’t  rapport van de burgermeester Wittendel, is goetgevonden
burgemeesteren van Horen volgende haer luijder voorslach hier
ter stede te beschrijven, om tesamen naerder te adviseren op de
dadelicke demolitie van de nieuwe brugge over de vaert
van Ursem.

[in marge: Teijlingen ende Foreest rapport.]

Opten ven decembris 1611 is bij de E. burgemeester
Pieter van Teijlingen ende secretaris Foreest gedaen rapport
van ’t gebesogneerde opten lesten dachvaert in 's-Graven-
hage.

[in marge: Maritgen Heindrix ende Neeltgen Jacobs conventualen  in 't Oude Hoff.]

Op 't versoeck van Maritgen Heindrix ende Neeltgen 
Jacobs de conventualen in’t Oude Hoff, is den
zelven gegundt verhooginge van haerluijder alimentaetie
van c tott hondertvijftig gulden.

[in marge: Versouck van Maritgen Heindricx, de diensmaecht in ’t middelhoff.]
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Op 't versouck van Maritgen Heindricks die, om van de
stadt te hebben een vrije woninge ende sekere alimentatie
tot haer leven ten aensiene van dat se haer selven genoech had-
de aff-arbeijt in den dienste van Lijsbet Jans ende Maritgen
Heindrix, die zeer oude ende impotente conventualen in 't
middelhof, gedelibereert zijnde, is goetgevonden den suplian-
te boven de huijre die zij van de zelve conventualen geniet, van
statswegen toe te voegen, de somme van xxv gulden ’s jaars zoo lange
zij den voornoemde coventualen dienen zal, ende ’t verder versouck
es affgeslagen.

[in marge: Versouck van de vinders van ’t vleijs.]

Op 't versouck van Aeriaen Cornelis. ende Aeriaen Dirxz. gesworen
vinders is verstaen dat voortaen niemandt eenich vleijs buijten dese
stede geslacht ende in tonnen gesouten, hier ter stede zal mogen bren-
gen, voor ende aleer 't zelve bij den supplianten zal wese besien goetgekent
ende mette stadtsbrandt getekent, mits genietende van elcke tonne iii stuivers           
dat mede niemandt anders eenich vleijsch binnen dese stede in tonne
zal moge souten, dan de supplianten, die genieten zullen van elcke tonne
vleijs te souten 6 stuivers. Is mede verstaen dat zij supplianten de gagie
die zij met hen drie genoten hebben tesamen sullen behouden tot
datter weder goetgevonden wert henluijden een derden vinder bij te
voegen.

[87 verso]

[in marge: Cornelis Claess., biersteker.]

Op de propositie van burgermeesteren, van dat Cornelis Claess., 
biersteker, voor hare E. ontboden zijnde om te verclarengr
de redenen van sijn onwillicheyt, in 't betalen van zijne
achterstallige verpondingen, onwillig was om voor hare
E. te compareren, is goetgevonden, ende verstaen dat
burgermeesteren denzelven noch eens zullen mogen ontbieden
ende ingevalle hij echter weijgerich blijft om te comen
dat men hem zal doen halen door den officier ende voorts
zoo hij d’zelve sijne verpondingen niet en wil betalen
dat men hem en daerover sal dat datelicken executeren gelijck
men gewoon is andere onwillige ende gebrekige te
executeren.

[in marge: Collecteurs van de bierexcijsen te sitten 's morgens van 9 tot 11 uren des winter.]

Is voorts goetgevonden dat de collecteurs van de bier-
excijsen mitsgaders van de pachters van de impost, voort-
aen in't excijshuijs zullen sitten tot gerijeff van een
ijgelick, van des voormiddachs van negen tot elff
uren toe. Ende dit van ia novembris tot Lichtmisse toe
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blijvende de vordere tijt bij 't gebruijck daervan sijnde.

[in marge: Jan Jacobs. Stoop vroetschap.]

Opten xien decembris 1611, es geprocedeert tot
verkiesinge van een nieuwe vroetschap, in plaetse
van wijlen Cornelis Heindrixsz. Boom ende bij de meeste
stemmen daertoe vercoren ende geëligeert Jan Jacobs.
Stoop.

[in marge: Versouck van de officier om in zijn dienste te werden gecontinueert.]

Is voorts goetgevonden op't versouck van de officier Jacob
Gerrits. Calff, denzelven te geven brieven van 
recommandatie aen de camer van rekeninge om te hebben
continuatie van zijn dienste, mits dat hij voortaen
beter ordre houden sal te om de bedelaers ende vaga-
bonden van de straten te weeren, ende debvoir doe
om de hoere-cotten ende oneerlicke plaetsen te steuren in
conformité van voorgaende resolutien. Ende beter
toesien op 't houden van de pauselicke conventiculen.

88

[in marge: Noopende Bodicheri woninge.]

Op't versouck Nicolai Bodicheri, om te mogen weten hoe
hij 't hebben zoude aengaende zijn wooninge nae maij,
is verstaen dat burgermeesteren Pieter Cornelis. zullen ontbie-
den, om uijt hem te vernemen off hij van meijninge
is in de wooninge te blijven off niet, ende 't zelve hem
stellen in zijn keure, om desselfs verclaringe ge-
hoort zijnde, vorder noopende de woninge Bodicheri
gedisponeert te werden.
 

[in marge: Noopende de betalinge van de oncosten op zijne beroepinge gevallen.]

Is noch goetgevonden ende verstaen dat men d'oncosten
gedaen op desselffs beroepinge van stadtswegen zal 
betalen.

[in marge: Versouck van Grietge Moer in’t weeshuijs.]

Is opte propositie van de regenten van't weeshuijs goet-
gevonden deselve te authoriseren om de binnen-
moeder van 't zelve weeshuijs te bewegen om in
hare diensten te continueren, denzelver toeseggingen
te doen, dat men haer in 't zelve huijs als zij van
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ouderdom off anders ommachtich geworden zal zijn,
tot haer leven zal onderhouden, ende dat in regarde
van haere langdurige ende getrouwe diensten in't
zelve huijs gedaen.

[in marge: Beroerende de lijnbaen van Harmen Smidt.]

Op't rapport van burgermeesteren, is goetgevonden
dat men de lijnbaen van Harmen Smidt weder aen
de stadt sal nemen, ende zijn burgermeesteren geauthori-
seert om dienaengaende met de weduwe ende erfgenamen van de-
zelve Harmen Smidt ten meesten prouffijten van 
de stadt te mogen handelen.

[in marge: Versouck van Maerten Jacobs. Heeren.]
[in marge: Te accorderen.]

Is mede op 't rapport als voren goetgevonden 't versouck
van Maerten ende Simon Jaep Heeren, om buijten de Kenmer-
poorte te de versochte kar-huijsges te mogen timmeren
mits dat dezelve anders nieuwers toegebruict
en zullen werden als om karren ofte wagens in te
setten, ende dat zij d'zelve sullen timmeren op de roijinge
henluijden bij burgermeesteren aengewesen.

[88 verso]

[in marge: Brouwerije in 't Oude Hoff.]

Is noch goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om het dack van de brouwerije in’t h Oude Hoff,
op t bequamste te doen repareren, ende d'zelve
brouwerije aen Hagenoij wederom te mogen ver-
huijren voor den tijt van een jaer, mits dat hij
alvoren zijn oude huijre zal betalen.

[in marge: Tegens 't sluicken van de bierexcijs.]

Is mede goetgevonden dat men om eenichsins ende zoo
veele doenlick de sluickerije van de bierexcijsen
te verhinderen bij provisie bij keure zal statueren, dat
geene bierstekers voortaen meer als van eenderhande
merck, en zullen mogen steken. Item dat men alle
bierstekers 't sij Delffse, Haerlemsce ofte anderen,
hare schuijten zullen houden buijten in de Voormaer,
ende gehouden zijn van de bieren die zij in hare huij-
sen, ende kelders slaen, pertinente verantwoordinge
te doen. Ende dat men voorts een ijegelick
zal notificeren, dat niemandt naer maij 1613
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de neeringe van biersteken zal mogen doen, dan die
genen die wonen zullen rondtsomme aen de Voormaer.

[in marge: Versouck van mr. Pieter Oolofs. van der Oort.]

Op't versouck van mr. Pieter Ooloffsz. van der Oort
om van zijn camertgens die hij verhuijrt, te hebben
remissie van 't iiie  paert staende tot laste van de
huijrluijden voor diegenen die 't zelve pro deo versoucken
souden mogen, gedelibereert zijnde, is goetgevonden
't zelve als zijnde van consequentie, aff te slaen.

[in marge: Versouck van Jan Lievens. ende Pieter Gerrits. lakenbereijders.]

Op't versouck van Jan Lievenss. ende Pieter Gerrits.
lakenbereijders, teneijnde Gerrit Jansoon Backer
geinterdiceert zoude werden om met zijn begonste
timmerage van een schuijre in prejudicie van haerluijder
ramen te mogen voortgaen. Gedelibereert zijnde
is goetgevonden burgemeesteren te authoriseren, om te nemen
inspectie van de gelegentheijt ende partijen te
accorderen soo doenlick ende zoo niet van alles rapport te
doen, omme 't zelve gehoort, voorts gedaen te werden naer
behooren. Ende verstaen dat d’zelve timmeragie zoo
lange zal moeten stille staen.

89

[in marge: Nominatie van de nieuwe magistraet voor’t jaer 1611.]

Opten xven decembris anno XVIC ende elff es gedaen
nominatie va van de nieuwe mae burgermeesteren, schepenen
ende thresorier van de toecomende jare 1612 in dubbel getale.
Ende zijn voorts gecommitteert Pieter Jacobssoon van
Teijlingen, burgermeester, ende mr. Floris van Teiijlingen
om d’voors. nominatie aen Zijne Extie te presente-
ren ende d’verkiesinge van’t enckele getal te vor-
deren.

[in marge: Versouck van Evert Janss., wijnverlater, mitsgaders een requeste 
van de gemeene cuijpers.]

Es voorts bij de E. Pieter van Dijck ende Adriaen du Gardijn
gedaen rapport noopende ’t versouck van Evert Janssoon, cuijper,
beroerende den dienst van’t wijnverlaten. Ende voorts
gelesen een requeste van de gemeene cuijpers daerbij dezelve
versoucken aen haer te mogen houden die ijcke ende brandt van de
wijnvaten. Ende naer deliberatie goetgevonden burger-
meesteren van te authoriseren om alvorens voor haere E.
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te ontbieden de cuijpers, wijnvercoopers ende asn ende bier-
dragers om te verstaen de swarichheden ende consideratien die
zijluijden respective op’t versouck van de voornoemde Evert Janss.
zouden mogen hebben ende voorts te letten hoe dezelve
swarichheden op het dienstelixte ende gevoechlickste geaccom-
modeert zouden cunnen werden.

[in marge: Beroerende de schuire van Gerrit Janss., backer.]
[in marge: Niet te timmeren ofte planten in prejudicie van de ramen.]

Is voorts bij burgermeesteren gedaen rapport noopende de gele-
gentheijt van de schuijr van Gerrit Janssoon, backer, ende
noch gelesenthen een requeste van de gemeene eijgenaers
van de ramen v buijten de Nieuwelanderpoort, ten fijne
dat de voors. schuijre soude gedemolieert werden ende naer
deliberatie goetgevonden dat ende verstaen dat de
voornoemde Gerrit Janssoon zijn schuijr lager zal moeten
maken dan ’t nu is, ses voeten, mits dat de oncosten
van’t zelve verlagen bij de eijgenaers van de twee
naeste ramen ende den voornoemde Gerrit Janss. te samen ende
bij elck een derde part vandien gedragen zullen worden.
Ende voorts geresolveert dat voortaen niemandt zal mogen
timmeren off boomen planten in prejudicie van dezelve
ramen

[89verso]

[in marge: Versouck van den bailliu van der Nieuburch.]

Op’t versouck van den bailliu van der Nieuburch om
als andere bailliuwen binnen zijnen huijse ofte woon-
plaetse territorium te mogen exerceren, is naer 
deleberatie goetgevonden hem ’t zelve bij provisie
ende tot wederseggens toe te accorderen.

[in marge: Beroerende de vleijshalle.]

Opten xvien decembris 1611 gelesen sijnde een requeste van
eenige vleijshouders, is naer deliberatie goetge-
vonden, dewijle de gemeene vleijshouders de
halle van selfs hebben verlaten, dat men se voorts
bij provisie sal ledich houden totdat men omme
redenen goetvinden zal anders te ordonneren.

[in marge: Versouck van Cornelis Gerritss. van Uijtgeest.]

’t Versouck van Cornelis Gerritss. Buijrman tot Uijt-
geest om aen’t Zeggelis buijten de Boompoorte 
te mogen timmeren twee huijsen es geaccordeert
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mits dat in dezelve geen burgerneeringe ge-
daen zal mogen worden volgende voorgaende re-
solutie. Ende voorts op conditie van de brant
ende anders als anders aldaer geleijck versouck 
geaccordeert is geweest.

[in marge: Versouck van Pieter Joppen.]

Op’t versouck van Pieter Joppen, kistemaker, om alleen
te mogen ijcken ende branden alle de houtmaten die
bij hem gemaect ende geëgualeert werden sonder
dat dezelve maten daernae anderen ijcke ofte brandt
van de officier souden behoeven etc.. gedelibereert sijnde
is goetgevonden alvoren daerop te disponeren, daerop 
te hooren den voors. officier, omme daernae dan op’t
voors. versouck gedaen ende geresolveert te worden nae
behooren.

[in marge: Versouck van de gemeene cleermakers ende coussemakers.]

Op’t versouck van de deecken ende raedts, mitsgaders
de proeffmeesteren van’t cleermakersgilde ende de gemeene
cousmakers, om te hebben ampliatie van haerluijder
brieven, invoegen dat niemandt hier ter stede eenige
coussen buijt ofte andere nieu gemaecte cleeren buijten
dese stadt gemaect zijnde en soude mogen vercoopen

90

dan die ‘t gi hier poorteren sijn ende ’t recht van’t gilde voldaen hebben
zoo noopende ende de proeve als anders. Item dat over de
proeve van een cousmaker mede een cousmaker geroepen
zoude mogen werden etc., gedelibereert zijnde is goetgevonden 
’t zelven te houden in naerder bedencken.

[in marge: Versouck van de gemeene koehouders.]

’t Versouck van de gemeene koehouders om de keure
noopende ’t leggen van de misse te niette gedaen te
hebben, is goetgevonden te stellen in state.

[in marge: Versouck van de meters ende storters.]

Op’t versouck van de gemeene meters ende storters hier
ter stede teneijnde zijluijden evenwel haer volle loon
zouden ontfangen al waerdt dat hen werck bij den
noodthelper gewracht werde, geleijck tot Amsterdam
gebruickt wert, gedelibereert zijnde is goetgevonden
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’t zelve te stellen in state.

[in marge: Versouck van de sanders.]

Op’t versouck van de gemeene sanders om met hare
santscuijten te mogen leggen in de Colck geleijck zij
nu lange gewoon zijn, gedelibereert zijnde is 
goetgevonden henluijden bij provisie te accorderen dat zij
de van den 1e octobris totten 1e april met hare sandt-
scuijten in de voors. Colck zullen mogen leggen mits
de verdere tijt leggende ter plaetse daer zij gekeurt
zijn.

[in marge: Van eenige buijren buijten de Boompoort.]

Opte requeste van eenige gebuiren buijten de
Boompoorte hen beclagende over de interdictie
van’t doen van de burgerneeringe aen henluijden gedaen,
gedelibereert zijnde es goetgevonden de voors.
interdictie te surcheren tot maij naestcomende toe
ende verstaen dat d‘zelve alsdan precise zal naergeco-
men moeten werden ende dat men geen versoucken ter
contrarie en sal nog admitteren.

[in marge: Versouck Aeriaen Cornelisz. in de Doodt.]

Op’t versouck van Aeriaen Cornelisz. in de Doot is goet-
gevonden den ontfanger van de verpondingen te autho den zelven in zijne
verpondingen te verminderen naer advenant dat hij zal
doen blijcken zijn landt cleinder te zijn als hij te bouck
staet. Ende indien ijmant van zijne buiren ofte belendene
op geene verpondingen zijn gestelt dat men den zelven mede
voortaen in de verpondingen zal doen contribueren.

[90verso]

[in marge: Versouck van meester Heindrick Janssoon.]

Op’t versouck van meester Heindrick Janssoon, schoolmeester
om ten aensiene van dat hij alle de siecken in’t voorts 
leprooshuijs deser stede genesen heeft, aengeno-
men te mogen werden voor ordinaris meester van de-
zelven leprooshuijse, op sekere gagie ende vrije
woninge etc., is naer deliberatie goetgevonden
burgermeesteren te authoriseren om metten suppliant dien-
aengaende te mogen handelen.

[in marge: Beroerende ’t gebruijck van de craen.]
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Op’t versouck van de bierdragers is goetgevonden
denzelven te laten behouden ’t gebruijck van de craen
mits deselve reparerende ende aen de stadt uijtkeerende
gelijck zij van oudts gewoon sijn ende voorts op alsulc
loon ende salaris als van mede van outs gestelt is
geweest ofte noch gestelt zal werden.

[in marge: Versouck van Guijrte Pietersdr.]

’t Versouck van Guijrtte Pietersdr. om te hebben verlichtinge
van de verpondingen op haer huijs in de Houttilstraet
in huijre niet meer geldende als xxiiii gulden ende staende
in de verpondinge op iiii gulden xiiii stuivers i geleijt sijnde
in deliberatie is goetgevonden burgermeesteren te autho-
riseren om hen te informeren offer oock ijets van’t
voors. huijs vercoft zoude mogen zijn ende voorts
den suppliante te doen zoodanige verminderinge als zij
in discretie zullen bevinden te behooren.

[in marge: d’Noorderste lijnbaen buijten de Boompoorte te vercopen.]

Is voorts goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om de noorderste lijnbaen buijten de Boompoor-
te te mogen vercoopen.

[in marge: Resumptie van de ordonnantie van de excijsen.]
[in marge: Bierexcijs ende turffexcijs te collecteren.]

Opten xxxen decembris 1611, getreden zijnde
bij de heren burgermeesteren, schepenen ende vroetschappen
in de resumptie van de ordonnantien van dese stede-
excijsen ende bij occasie vandien, goetgevonden
de bier-, mitsgaders de turff- ende brandthoutexcijsen noch
voor den aenstaende jare 1612 te doen collecteren ende
zijn totte collecte derselver gecommitteert op gelijcke
ordre ende salaris als in voorleden jare mr. Pieter Ooloffs
van de Oort ende Jan Philipss.

91

[in marge: De cantert ende andere caes, even hooch in ’t waechloon.]

Is mede goetgevonden om sekere goede consideratiën dat
men voortaen van de cantert, zoo wel als de soetemelcx
caes over 't waechloon zal doen betalen van 't  c lb. een 
halve stuiver, ende van 't scippont drie groot.
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[in marge: Peine van de pachter hooger loon nemende als nae d'ordonnantie.]

Ende voorts geresolveert dat men d'ordonnantie op de wa-
ge zal amplieren met een arlu  peine van l [50] gulden ende
arbitrale correctie, tot laste van de pachter die bevonden
zal werden meerder loon te nemen als volgende d'ordonnantie.

[in marge: Verpachtinge van de excijsen.]

Ende dat men voorts de verpachtinge van de voors. excijsen zoude
doen op d'oude ordonnanciën, voorwaerden, ende conditiën.

[in marge: noopende mr. Heindrick Janss.]

Op 't rapport van de heeren burgermeesteren, es goetgevon-
den denzelven, nevens den regenten van den leproos-
huijse deser stede te authoriseren om met mr. Heindrick
Janssoon, indien hij hem wil verbinden, om al zijn leven
hier ter stede te blijven woonen, ende 't voors. leprooshuijs
op zijnen coste suiver te houden van leprosen, te mogen
handelen zoo nae als doenlick, zoo noopende eene veree-
ringe hem in regarde van zijne voorgaende cure, tot
laste deser stede, toe te voegen uijtterlijcke tot hondert
gulden toe, als mede noopende eene jaerlixe pensie van
ontrent 50, 60 off 80 gulden 's jaers bij hem voortaen te 
trecken tot laste van 't voors. leprooshuijs.

[in marge: De stadts bierexcijs aen Hinderduyn te verpachten.]

Opten ixen january XVIC  elff twaelff, es goetgevonden niet- 
jegenstaende voorgaende resolutie, burgermeesteren te
authoriseren met Adam Hinderduijn te mogen handelen
om die stadts bierexcys te nemen in pachte voor 't 
loopende jaer, mits dat door malcanderen genomen zall
worden 't geene dezelve excijs de drie lest
voorgaende jaeren bij collecte opgebracht heeft, ende
dat hij boven dezelve somme soo veel meer sall geven als
burgemeesteren nae haere discretie sullen konnen bedingen;
behoudelick dat hij alle weecke aen de fabrycke sall
moeten laeten volgen soo veele als burgemeesteren sullen

[91verso]

ordonneren, ende voorts stellen behoorlicke cautie, ende
dat de stadt vrij sall staen om geduyrende zijne
pachte alle keuren ende ordonnantiën op de excysen 
gemaect, te ververmeerderen ende verminderen nae
haere discretie.
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[in marge: De turffexcys bij deselven te collecteren.]

Es mede goetgevonden ingevalle van accort met
de voors. Hinderduyn te handelen op de collecte van de
turff- ende barnthoudtexcijs voor 't lopende jaer, tot 
discretie van de heeren burgemeesteren. 

[in marge: Versoeck van de erffgenamen van Robol.]

't Versoeck van de vrunden van Guyrte Claes om te 
hebben authorisatie op mr. Mathijs Endesteyn
om vanwegen Volckert Fockess. erffgenaam van Willem
Volckertss. Robol te mogen vercopen de huysinge
van zelve Willem Volckertss. ende Guyrte Claes,
es affgeslaegen.

[in marge: Met specerijen te moeten voorstaen op de Voordam.]

Op't versoeck van deecken ende raedts van 't comens-
gilde es goetgevonden te ordonneren dat niemant
in conformité van voorgaende resolutie met eenige
specerijen ofte andere waeren in de weecke ofte op
andere daegen sall mogen voorstaen in de Langestraet
ofte op andere plaetsen, maer dat dezelve op
vrijdaegen, saterdaegen ende andere jaermarcten sullen
moeten voorstaen op de Voordam aen de noortzijde van de 
Kyffbrugge daertoe geordonneert.

[in marge: Anna Goverts conventuale in ’t Middelhoff.]

't Versoeck van Anna Goverts conventuale in't 
Middelhoff om te hebben verhoginge van haere
alimentatie, es in state gestelt.

[in marge: Anthoni Hagenoy.] 

Op't versoeck van Anthoni Hagenoy om te hebben eenige
offslach van de huyre van de brouwerye in 't Oude hoff,
ten regarde dezelve brouwerye seer lang ondicht es
geweest, sijn burgemeesteren geauthoriseert om met den-
selven te handelen te handelen nae haere discretie.
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[in marge: Govert Jansz. Cuyper.]
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Op versoeck van Govert Janss. Cuyper es goetgevonden den-
zelven voor zijne moeyten die hij gehadt heeft in 't vervolgen
van eenige ordre tot het wijnverlaterschap toe te
voegen de somme van twaelff gulden, mits dat hij zijn
poorterschap 't welck hij door sijn buytenwoninge verloren
heeft, wederom sall moeten coopen.

[in marge: Pieter Joppen nopende de ijcke.]

Op't versoeck van Pieter Joppen om alleen te mogen
ycken ende branden, alle de houten maten etc. den officier in
conformité van voorgaende resolutie gehoort en by
burgemeesteren daervan rapport gedaen zijnde, es goetgevonden
burgemeesteren alsnoch te authoriseren om met den officier 
dezen aengaende nader te handelen bij uytcoope.

[in marge: Rappport van de handelinge met Hinderduijn, op de pacht van de bierexcijs.]
[in marge: Interpretatie van de keur van de bierexcijs.]

Opten xvien januarij 1612 is bij de heeren burger-
meesteren gedaen rapport van haer wedervaren in't handelen
met Adam Hinderduijn, noopende de pachte van de bierexcijs,
ende op sekere difficulteijt bevonden in de leste keure van 
op't sluicken van de bierexcijs gemaect, is goetgevonden bij
forme van interpretatie, 't iie articule van deselve keure, dicterende
dat de bierstekers van de bieren die zij in hare huijsen off kelderen
slaen, den vollen excijs zullen moeten betalen etc., te limiteren
met dese woorden, behoudelicken dat de bieren die zij
deuchdelicken zullen cunnen bewijsen buijten off te
landtwaert gesonden te hebben, ende dat bij billet van de
pachter daer 't zelve bier gesonden is, ende met kennisse
van de pachter van den impost ex ende excijsmeester hier ter stede of te
van de collecteurs van dien, henluijden zullen affslach strecken,
ende dat zij voorts gehouden zullen zijn ten minsten
alle maenden eens mette excijsmeester aff te reeckenen.

[in marge: Handelinge met Hinderduijn.]

Ende zijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om metten
voornoemde Hinderduijn te mogen handelen, noopende de
pacht van de voors. bierexcijs, off anders, zoo sij best 
zullen cunnen accorderen, ende d ten meeste dienste deser
stede bevinden zullen te  behooren.

[in marge: Beroerende 't proces tussen de diaconen ende Jan Meijnertsz. Groot.]

Is voorts goetgevonden, ende verstaen dat de stadt
in't proces tusschen de diaconen van de kercke deser stede 
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als gedeputeerdens in cas d'appel, ende Jan Meijnertsz. Groot impost 
in 't zelve cas, he voor de zelve diaconen zal inter-
veniëren off hen metten zelven voegen zulx de stadts
advocaten best zullen vinden, ende in allen gevallen suppor-
teren de costen van den zelven processe.

[92 verso]

[in marge: De stadts bierexcijs aen Hinderduijn verpacht.]
[in marge: Collecte van de turffexcysen.]

Opten xiiien february XVIC twaelff es bij de heeren
burgemeesteren gerapporteert 't geene bij dezelve nopende
de verpachtinge van de stadts bierexcijs voor 't
lopende jaer met Adam Hinderduyn was gehandelt,
ende es 't selve bij die vroetschappe geapprobeert
ende oock goet gevonden denselven Hinderduyn te
gunnen die collecte van de stadts turffexcys voor 't 
loopende jaer op sodaenich sallaris als daervan
tot noch toe es genoten, mits dat hij weeckelick
zyn ontfanck aen de fabryckmeesteren sall overleveren.

[in marge: De iiicm pond extra ordinaris tot laste van de steden.]

Es voorts gelesen missive van de heeren Gecommitteerde
Raden van desen quartiere, daerbij de magistraten
der zelffver quartiere werden versocht haere
gecommitteerden te seynden woensdage toecomende
tot Hoorn 's avonts in de herberge, met volcomen 
last om te helpen advyseren ende resolveren op de
pointen daerinne vervatet, ende eerst off men de
versochte iiicm gulden over de steden voor 't toecomende
jaer niet en behoort te difficulteren, ten reguarde
van de beswaerlicheyt van't quartier sijn de gedeputeerden
gelast ’t voors. versochte consent noch voor 't lopende
jaer te consenteren.

[in marge: Sommatiën van de verpondingen voor den jaere 1612.]
[in marge: Verpachtinge van de impost van de besaeyde landen.]

Op 't tweede point nopende de sommatie van de
verpondingen zijn de gedeputeerden gelast de
sommatiën van de verpondingen te consenteren
op den voet als in 't voorleden iaer, mits dat de
verpachtinge van de impost van de besaeyde
landen naegelaten sall worden. 

[in marge: Affschaffen van de bierstekerijen ten plattenlande.]
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Op't derde point nopende 't affschaffen van de bierstekers
ten plattenlande, zijn de gedeputeerden gelast
daerinne te arbeyden dat 't zelve zulcx werde
geëffectueert als 't zelve point is medebrengende,
ende alwaer 't schoon dat de pachters conniveerden
met eenige dorpen dat de landtdrost gelast
soude worden de resolutie precyse te executeren.
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[in marge: Secretarissen ten plattenlande.] 

Op’t vierde point om eenige ordre te stellen jegens de 
mishandelinge van de secretarissen ten plattenlande 
nopende haere administratie van van de xxxe ende xle penningen 
syn de geduteerden gelast te aenhoiren de voorslagen  
van d'andere leden ende met de beste hen te conformeren
ende van dese stede wegen te proponeren, dat de 
secretarissen alle jaere sullen moeten reeckeninge doen 
ende des niettemin voortaen niet meer hebben als de 
aenteyckeninge ende twee van de schepenen ofte andere 
gequalificeerden de vordere administratie te weten 
d'eene van de zelffve den ontfanck ende d'andere de 
contrerolle.

[in marge: De weese van Symon Janss. Rengers.] 

Op’t ve point nopende 't achterwesen van de weese van Symon 
Jansz. Rengen in zijn leven ontfanger tot Edam, zijn de 
gedeputeerden gelast neffens d'andere leden te helpen 
raemen de beste middelen om te comen tot voldoeninge 
van 't voors. achterwesen.

[in marge: Liquidatie met die van Zuit-Hollant.] 

Op’t vie point sprekende van de liquidatie met die van 
't Zuyderquartier ende off men ter geleger tyt de gecommitteerden 
op de voors. liquidatie sall laeten reysen voor ende aleer 
die van Zuit-Hollandt de betaelinge van de dyckagie 
van't Coegras ende Oeghmergat sullen hebben aenge-
nomen ofte niet, sijn de gedeputeerden gelast de 
voors. reijse jegens die van Zuit-Hollant te excuseren 
tenzij de liquidatie van't jaer XVIC thien alvoren 
geslooten ende de voors. bataelinge aengenomen zijn. 

[in marge: Administratie van de pastorie ende kerckegoederen.] 

Op't viie point omme d'administratie van de pastorye 
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ende kerckegoederen ten plattenlande te doen comen onder 
eenen ontfanger van't geheele quartier, syn de 
gedeputeerden gelast daerop te hoiren de voorslagen 
van d'andere leden ende in gevalle van geene apparentie 
't zelve alsnoch te houden in bedencken 

[in marge: Remonstrantie van de reeckenmeesters] 

Opte remonstrantie van de reeckenmeesters syn de 
gedeputeerden gelast de beste voet daerop te helpen 
raemen ende arresteren. 

[93verso]

[in marge: 't Lichte goudt te weeren.] 

Nopende 't weeren van't lichte goudt zyn gelast 
't zelve te reserveren tot die naeste vergaderinge 
van de heeren Staten in 's-Gravenhaege.

[in marge: Grondt cavelinge met Lenert Knaep.]
[in marge: 't Water van de heere van Marquette door de sandtdyck.]

Syn voorts de heeren burgemeesteren neffens de edele Adriaen 
Maertss. Coetenburch oudt-burgemeester gelast om 
met Lenert Aelbertss. Knaep, nopende de grondt-
cavelinge van secker stuckgen landts te handelen, 
't zy by affcoop, om ruylinge ofte grondtcavelinge, 
zoo zy geraetsaemste zullen vinden ende syn d' selve 
heeren mede gelast om teffens te nemen inspectie 
off men sonder quetse soude mogen handelen, nopende 
't innemen van 't water van de duynen van de heere van 
Marquette in ende door de vaert van d' Egmonder 
meeren. 

[in marge: Sluys van de Wieringerwaert.]

Es voorts aengenomen de presentatie by de heeren 
bedyckers van de Wieringerwaert gedaen ende 
dienvolgende goetgevonden dat dezelve haere sluys,
die zy van meeninge zyn te leggen, zullen mogen 
eenige voeten wyder maecken als dezelve tot 
haere uytwateringe nodich hebben, mits dat de 
stadt in toecomende tyden soo wanneer men 
dezelve sluysen sluys voor de doorvaert men van 
eenige bequame schepen ten proffyte van 
dese stadt sall willen gebruycken, haer de voors. 
verwydinge sall vergoeden tot discretie van de 
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vroetschappe ofte andere ten wederzijden daertoe 
te verkiesen. 

[in marge: Quinting ende Wittendel rapport.] 

Opten xxe februarij 1612 is bij de edele burgermeesteren 
Quinting ende mr. Jan van Wittendel, oudt-burgemeester deser 
stede gedaen rapport van't gebesogneerde opten lesten 
dachvaert tot Horen gehouden. 

[in marge: Dachvaert in ’s-Gravenhage.] 

Is voorts ten voors. dage gelesen een missive van de 
Gecommitteerde Raden van Hollandt in date den viie der voors. 
maendt, daerbij edelen ende steden werden beschreven 
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tegens den xxie derzelver maendt in 's-Gravenhage, om 
s’anderen daechs in besogne te treden ende te helpen resolveren  
op de bijgaende poincten van beschrijvinge.

[in marge: Petitie van de Raedt van Staeten.]

Op't ie poinct van de beschrijvinge sprekende van de propositie 
ende petitie van de Zijne Ex.cie ende Raedt van Staten etc. 
is naer deliberatie goetgevonden de gedeputeerdens
deser stede te lasten om hen mette beste ende 
meeste stemmen te mogen conformeren. 

[in marge: Continuatie van de gemeene middelen.]

Is mede verstaen dat de gedeputeerden zullen mogen 
consenteren in de continuatie van de middelen van consumtie 
ende contributie tegenwoordelick in treijn zijnde, behou-
delick zoo eenigen steden inclineren om 't gemael besti-
ael, off eenige andere imposten ijet te verminderen, dat 
de gedeputeerden daeraen mede de handt zullen mogen 
houden. 

[in marge: Resumtie van de ordonnantien.] 

Sijn de gedeputeerden van gelijcken gelast hen te mogen confor-
meren mette andere leden noopende de resumtie van de 
ordonnantien van de gemeene middelen ende 't stellen van de 
ordre op de aenstaende verpachtinge.
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[in marge: Quaestie van die van Zeelant ende Vrieslant.]

Noopende de quaestie ende differenten tussen van 
die van Zeelandt ende Vrieslandt, noopende haerluijder 
quoten in gedragen consenten, etc. zijn de gedeputeerdens 
gelast als voren. 

[in marge: Beswaernisse van de goederen over as gaende.] 

Beroerende de clachten van eenige provintien, noopende 
de beswaernisse van de goederen over as gaende in de
convoijen, ende eenich redres van de lijste van de convoijen 
etc. zijn gelast als voren. 

Is mede goetgevonden de gedeputeerdens te lasten om te 
aenhooren de openinge van de propositien van de ambassa-
deurs van de Vranckrijck, Groot Brittagnien ende eenige 
Chur- ende Fursten ende voornaemste steden van Duijtslant 
mitsgaders de advisen ende discourssen van de andere steden 
daerop te vallen ende hen daermede conformeren, mits 
in cas van swaericheijt rapport versouckende. 

[94verso]

[in marge: Beroerende 't rapport van de gesanten van Denemarcken.]

Sullen de voors. gedeputeerdens hen mede mogen conforme-
ren mette andere steden, noopende 't rapport 
van de gesantten deser stede landen, in Denemarcken geweest 
hebbende.

[in marge: Kerckelijke ordonnantie.] 

Beroerende 't maecken ende arresteren van een kerc-
kelicke ordonnantie, zullen de gedeputeerdens de 
handt daeraen houden ende insisteren dat zulx mochte 
gedaen werden ende hen voorts in regulieren naer 
voorgaende resolutien desen aengaende genomen. 

[in marge: Provisionele ordre op 't leeren van de predikant.] 

Beroerende 't concept van de heeren Staten van de iiie de-
cembris lestleden, beroerende noopende 't stellen van een provi-
sionele ordre op 't leeren van de predicanten ende 
professoren in dese landen in de poincten van de prae-
destinatie justificaele erffsonde ende anderen daerinne geroert etc., zijn 
de gedeputeerdens gelast om hen mette andere leden 
te mogen conformeren. 
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[in marge: Beroerende de doleantien van de pachters.] 

Sijn de gedeputeerdens voorts gelast hen mede 
met de meeste stemmen noopende te mogen confor-
meren, noopende het affslaen van de doleantien 
van de pachters ende 't stellen van de goede ordre opte 
inninge van de pachten tot meesten dienste ende 
versekeringe van den lande. 

[in marge: Gedeputeerdens in de vergadernge van de Staten Generael.] 

Noopende 't committeren van eenige personen in de 
generaliteijt voor den loopende jare 1612, zijn de gedepu-
teerdens gelast om te insisteren datter een van dese 
stede in den voors. collegie mach werden gecom-
mitteert. 

[in marge: In de Raedt van Staten.] 

Noopende de continuatie ofte veranderinge van de 
personen dienende in den Raedt van Staten, zullen hen 
mogen conformeren. 
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[in marge: Admiraliteyt.]

Noopende de personen dienende in de collegien van de
admiraliteit, zijn de gedeputeerdens gelast om aen te
houden op de verminderinge van dezelve personen ende
besnijdinge van de oncosten van de voors. collegien bij de beste
ende gevoechlickste middelen.

[in marge: Rekeningen van de generaliteyt ende van Hollant.]

Sullen de gedeputeerdens hen mede mette andere
leden mogen conformeren noopende de commissie
van eenige gedeputeerdens op de rekeningen van de
generaliteyt ende van Hollant.

[in marge: Gereserveerde poincten.]

Noopende de poincten in voorgaende dachvaerden
niet affgedaen etc. sullen hen reguleren naer voor-
gaende resolutien hierop genomen.
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[in marge: Voorvallende zaken.]

Sijn mede gelast te helpen adviseren ende resolveren
op alle voorvallende zaken ende hen mette andere leden
dienaengaende mogen conformeren, mits in cas van
swaricheyt rapport versouckende.

[in marge: Pieter van Teijlingen mede op de dachvaert.]

Is voorts goetgevonden te committeren den burgermeester
Pieter van Teijlingen om nevens de praesiderende burger-
meester ende een secretaris opten dachvaert in ’s-Gravenhage
de voors. resolutien in te brengen.

[in marge: Noopende de wachtmeester.]

Ten voors. dage is mede verstaen dat den wacht-
meester ten aensien dat hij in den voorleden jare niet en is
gebruijct geweest om te vorderen de inninge van de
verpondingen en dat voortaen oock niet en zal volgen de hondert
gulden die hem ten aensiene van de voors. moeijtte toegeleijt
was geweest, mits als men hem wederom gebruijct
dat hij dan weder ’t voors. tractament zal geschieden
genieten.

[in marge: Generale ijcke.]

Op’t versouck van de officier is denzelven geconsenteert een
generale brandt ende ijcke.

[95verso]

[in marge: Remonstrantie van de huysarmen.]

Opten xxien february XVIC twaelff es goetgevonden
de remonstrantie van de regenten van de huysarmen
te stellen in handen van den E. Adriaen Hendricxs. Rabbi,
Yff Maertsz. Laecnencoper, Pieter Dircxz. Schouten
ende mr. Pieter vander Oort om dezelve naeder te
examineren ende de vroetschappe te dienen van
advys.

[in marge: Requeste van Hinderduyn.]

De requeste van Adam Hinderduyn als pachter van de
stadts bierexcijs es goetgevonden te stellen in handen
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van de voornoemde gecommitteerden omme dezelve te examineren,
daerop eenige brouwers ende andere te hoiren ende de
vroetschappe te dienen van haer advys.

[in marge: Requeste van Claes Pietersz., pachter van de corenexcys.]

De requeste van Claes Pietersz., pachter van de stadts
corenexcys, es goetgevonden te stellen in handen van de
E. Pieter van Dyck, Jan Paeu, Jan Philipss. ende
Cornelis Dircxz. omme dezelve requeste, mitsgaders
zyne remonstrantie neffens d’ordonnantie van de
corencopers, te examineren, daerop eenige
coorencopers te hoiren ende de vroetschappe te
dienen van haere advys.

[in marge: Subsidie tot de studie van de soon van Baert Allertsz.]

Op’t versoeck van Baert Allertsz., coster, es
goetgevonden denzelffven tot vorderinge van de studie
van Allert Baertsz., zynen soon, toe te voegen de
erffpacht van de Dobbelaersweyde als tot denzelffven gelycken
eynde gedestineert ende dat men daeromme dezelffve
erffpacht sall doen confereren op den voornoemde Allert,
mits dat hy theologie sall moeten studeren ende de
voors. erffpacht niet langer genieten als tot wederseggen.

[in marge: Nieuwe scholarchen.]

Syn voorts tot scholarchen gecommitteert de E. Adriaen
Hendricxz. Rabbi, mr. Jan van Wittendel, dr. Adam
van Foreest ende Floris van Teylingen ende
zyn dezelve gelast om hen te informeren opte
requeste van Adolpho Venatore, mitsgaders op de
qualiteyt van de persoon daerinne genoemt, mits dat
mr. Roeloff alvoren op’t inhouden van dezelffve
requeste mede gehoort worde.
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[in marge: Pael op’t noorteynde van de Achterdam.]

Op’t twee distincte requesten van de buyren van de
Achterdam es goetgevonden de pael op’t noorteynde
van de Achterdam te maecken dat men die uyt ende in mach
setten ende oversulcx dezelve niet anders te doen stellen
als op vrydaegen ende saterdaegen door den portier van de
Vriesche poorte.
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[in marge: Ordre jegens de sluyckerye van de bierexcys.]
[in marge: Eedt by de brouwers te doen.]

Opten xiien marty 1612 es by de gecommitteerden, gebe-
sonigieert hebbende op de requeste van Hinderduyn nopende
eenige remedie tegens ’t sluycken van de bierexcysen,
gedaen rapport van’t zelve gebesonigieerde ende
goetgevonden ’t zelve te approberen ende dienvolgende
burgemeesteren ende schepenen te authoriseren omme daerop
een keure te formeren ende oock is ’t noot, eenige
meer te committeren tot executie van’t geene
by de voornoemde gecomitteerden op’t uytleveren van’t
scheyng ende goet bier goetgevonden es. Ende es
voorts goetgevonden den brouwers te doen doen den
behoorlicken eedt by voorgaende keure gestatueert.

[in marge: Claes Pietersz., pachter van de corenexcys.]

’t Rapport van de gecommitteerdens nopende de requeste
van Claes Pietersz., pachter van de stadtscorenexcys
gehoort, es goetgevonden volgende xxxxxxxxxx dese
saecke in state te s[t]ellen tot jegens d’expiratie
van de jegenwoordige pacht, mits dat by provisie
de boeten in de ordonnantie geroert, d’eene helft
sullen worden verhoocht ende dat de pachter op de
boom in ’t incomen ende uytvaren van de schuyten een clercher
ofte opschryver t’zynen costen sall mogen houden. 

[in marge: Ordonnantie op’t huysarmenhuys.]

Es voorts goetgevonden op’t rapport van de gecommitteerden
te arresteren de geraemde ordre op ’t nieuwe
huysarmenhuys.

[in marge: Timmeragie van Arien Dircxszdr.]

Op’t versoeck van Arien Dircxszdochter, weese wylen Gillis
Ariensz., es goetgevonden es goetgevonden dat zy aen de
stadtsmuyre ende op’t osendrop van de stadt sall mogen

[96verso]

timmeren ende in de muyre van de stadt anckeren, mits dat
zy tegens de stadtsmuyre aen een gehoeken Leydtse steen
sall moeten optrecken ende tot haeren costen een versekerde
looden goote leggen tot haeren costen ende dezelve
onderhouden ende de stadt daervan acte passeren.
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[in marge: Questie tusschen ’t smits- ende comansgilde.]

Op de questie tusschen deecken ende raedts van
smitsgilde ter eenre ende deecken ende
raedts van ’t comansgilde es goetgevonden de
E. Adriaen Hendricxs. Rabbi, Jan Paeu ende mr.
Pieter Oloffsz. vander Oort te committeren om de
respective gildebrieven te examineren ende, is ’t noot,
de deeckens ende raedts van de voors. gilden te hoiren
ende de vroetschappe te dienen van advys.

[in marge: Willem Willemsz., biersteker van De iii Lelien.]

’t Versoeck van Willem Willemsz., biersteker van De drie
Lelyen, om nietjegenstaende voorgaende keure
te mogen steken van twee ofte meer mercken,
es offgeslaegen.

[in marge: Versoeck van Mathys Willemsz.]

Op ’t versoek van Mathys Willemsz., brouwer van ’t
Lam, es goetgevonden burgemeesteren te authoriseren om
hen te informeren off in de tauxatie van de
verpondingen van zyne brouwerye de palingschuyr
mede begrepen es geweest ofte niet, omme by haer
ende dienvolgende de voors. palingschuyr uyte
verpondinge gelaten ofte daerinne gehouden te worden.

[in marge: Versoeck van Arien Pietersz., graeffmaecker.]

’t Versoeck van Arien Pietersz., graeffmaecker,
om te hebben hondert gulden oprenten op zyne huysinge
in de Sinte Pietersstraet alsoo ’t zelve vertimmert
moet worden, es offgeslaegen.

[in marge: Versoeck van ’t weversgilde.]

Op’t versoeck van de deecken ende raedts van ’t wevers-
gilde es goetgevonden dezelve te consenteren
jaerlicx noch te mogen hebben een derde bediener
van de armen, mits dat dezelve by burgermeesteren uyt
de twee affgaende sall worden gecoren ende dat
dezelve derde vercorene ’t geheele jaer door den
bos bewaeren sall ende d’andere twee elcx een sleutel
van de bos, dat mede een yegelicke gildebroeder
op de kerckgangen van de dooden sall moeten compareren
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ende niet alleen by blyven in ’t heenengaen maer oock
in ’t wederkeeren op de verbeurte van een stuver ende
lestelick dat degeene die het gildecleet in zyn
bewaringe heeft ’t zelve aen niemant anders sall
mogen doen als alleen aen de gildebroederen ofte gilde-
susteren, behoudelick dat yemant die gildebroeder
ofte gildesuster waere geweest ’t zelve van doen
hadde denwelcken men ’t zelve sall mogen laeten
tegen volgen, mits betaelende x stuvers ten proffyte van de
armen.

[in marge: Bewinthebbern van de Oostindische Compagnie.]

Opte requeste van de bewinthebbern van de Oostindische
Compagnie omme gedechargeert te worden van de
nieuwe waerschouwinge die volgende het octroy articulo
in de loopende maent soude moeten geschieden ten fine
om van nieuws een nieuwe compagnie te formeren,
syn de gedeputeerden gelast hen te conformeren met
de meeste ende beste stemmen.

[in marge: Interpretatie van de keure van ’t groen bier.]

Opten xixen marty XVIC twaelff es by interpretatie
van de leste keure nopende ’t haelen van ’t groen bier
verstaen tot soulagemente van de arme gemeente
dat het groen bier ende ’t scheyng t’samen gemengt sall
worden aleer ’t zelve aleer ’t zelve uytgegeven sall
mogen worden ende dat voor hetselve groene- ende
gemengde bier t’samen niet meer betaelt sall
mogen worden als ’t mengelen een blanck ende dat
alleen voor diegene die niet van vermogen zyn
bieren inne te leggen met de vaten sonder dat
yemant van qualiteyt hem met ’t voors. benefitie
sall mogen behelpen.

[in marge: Eedt by de brouwers te doen.]

Ende es alsnoch verstaen dat de brouwers nietjegenstaende
huere weygeringe den behoorlicken eedt in conformite
van de resolutie hyer voren sullen moeten doen ende
dat men in cas van weygeringe hen de neringe sall
interdiceren ter tyt toe zy den eedt sullen hebben
gepresteert ende dat oock niemant in toecomende
tyden de brouwneringe sall mogen doen beginnen sonder
den voors. eedt gedaen te hebben.
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[97verso]

[in marge: Versoeck van Jan Jansz., bostelman.]

’t Versoeck van Jan Jansz., bostelman, om geexcuseert
te zyn van de boete van den officier nopende de
timmeringe van zyne hoyschuyr es offgeslaegen,
doch es ’t zelve gelaten tot discretie van schepenen.

[in marge: Lysbeth Fransdr.]

Op ’t versoeck van Lysbeth Fransdochter, weese van
Arien Jacobsz., corffmaecker, om te hebben verhoginge
van haer tractement van ’t luyden van de clock voor ’t
open ende sluyten van de poorten, es dezelve gegunt
in plaetse van xxxvi gulden ’t gunt verhoginge op
xl gulden.

[in marge: ’t Huys van de Hardebollen.]   

’t Versoeck van Maerten Willemsz. om te hebben
uytstel voor eenige jaeren om ’t Huys van de Hardebollen
met hart dack te decken, es offgeslaegen.

[in marge: Jan Lambertsz., olyslaeger.]

’t Versoeck van Jan Lambertsz., olyslaeger, om te
hebben remissie van xliii gulden die hy op zyne
camertgens van ce penning schuldich es, es affgeslaegen,
maer es denzelffven gegunt atterminatie van de voors.
somme voor tot zyn leven toe, mits dat hy voor 't
toecomende sall moeten voldoen.

[in marge: Pieter Jansz. in de Nieupoort.]

’t Versoeck van Pieter Jansz. in de Nieupoort om te
hebben remissie van de verpondinge van seecker
landt over ende es in state gestelt.

[in marge: Versoeck van de heere van Marquette.]

Opten xxen marty 1612 es op’t schryven van de
gedeputeerden ter dachvaert nopende ’t versoeck
van de heere van Marquette om te hebben de hooge
jurisdictie van zyne nieuwe gecofte heerlicheyt
goetgevonden de gedeputeerden te lasten dese
saecke soo lange te difficulteren als die van Haerlem
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’t zelve difficulteren ende, in cas dezelve consenteren
sullen, hen met dezelve mogen conformeren.

[in marge: Stoop, Teijlingen ende Coren rapport.]

Opten viiien april 1612 es bij de E. Jan Pietersz. Stoop,
burgermeester, Pieter Jacobsz. van Teijlingen, oudt-burgermeester,
ende den secretaris Coren gedaen rapport van ’t gebesoigneerde
opten lesten dachvaert in ’s-Gravenhage.

98

[in marge: Beroerende de scole ende den conrector.]

Op’t versouck Adolphi Venatoris, als rector, is goetge-
vonden de scolarchen te lasten om eerstdaechs met
malcanderen te vergaderen ende te besogneren op de ordre
van de schole, volgende haerluijder commissie ende specialick
om hen te mogen informeren noopende de bequaemheijt
van den persoon bij Venatorem tot conrector voorgeslagen
ende, goet getuijgenisse vernemende, denzelven oock te
beschrijven ende te hooren, off anderssins nae andere
bequame personen vernemen ende de heeren vroet-
schappen dienen van haerluijder advijs.

[in marge: Mr. Adriaen Anthoniss., scolarch.]

Ende alsoo dickwils gebeurt dat eenige van de voors.
scolarchen, mits hare E. occupatien moeten absent
zijn off anderssins niet en cunnen vaceren tottet voors.
besogne, soo is goetgevonden noch eenen vijffden
scolarcham te creeren ende is daertoe gecommitteert
mr. Adriaen Anthoniss.

[in marge: Versouck van Pieter Thomass. Baert.]

’t Versouck van Pieter Thomass. Baert om een cleine wo-
ninge voor twee personen op een houck van zijne crofte
in de Nieuwe Plantagie te stellen, is goetgevonden te
houden in naerder bedencken.

[in marge: Versouck van Balthasar Christens. cum socijs.]

Op’t versouck van Balthasar Christens., Claes Jacobs. Cock,
Thomas Jans. ende Jacob Centen, bierstekers, gedelibereert
zijnde, is goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om
Adam Hinderduin te hooren, noopende ’t stellen van neutra-
le auditeuren opte rekeninge ende verantwoordinge van de
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bierstekers, om d’zelve gehoort ende rapport gedaen zijnde,
voorts daerop gedisponeert te werden nae behooren ende d’ande-
re versoucken, is goetgevonden aff te slaen ende den supplianten te
belasten dat zij hen reguleren achtervolgende deser stede
keuren ende ordonnantien.

[in marge: Versouck van Adriana Dirxdr.]

Op’t versouck van Adriana Dirxdr. om haer coocken ses
voet langer ende een viercant hooger tegen de stadtsmuijr aen te
mogen timmeren off de stadtscoken in huijr te mogen hebben,
es goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om hen te infor-
meren op’t recht ofte gerechticheijt van de stadt ende voorts met
de suppliante te mogen accorderen tot meesten voordeel ende dienste
van de stadt.

[98verso]

[in marge: Electie van de cappiteinen van de Oude ende Jonge Schutterije.]

Opten xxiiien april 1612 is bij de heeren burgermeesteren
ende vroetschappen geprocedeert tot electie van de cappiteinen
van de respective Scutterije ende zijn uijt het dubbel
getal bij d’affgaende eind cappiteinen ende luittenanten
overgelevert tot cappiteins van de Oude Doelen gecom-
mitteert ende vercoren Pieter van Dijck, oudt-schepen
deser stede, ende Baudewijn van Rietwijck ende
tot cappiteins van de Jonge Doelen Gerrit Allerts.
Bel ende Anthonis Adriaens. Metius.

[in marge: Een reijsende bode.]

Is voorts goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om
een goet ende bequaem burger aen te nemen ende te com-
mitteren om ordinarie met de heeren op de dachvaer-
den ende in andere stede commissien te reijsen, de-
welcke mede binnen dese stede zal mogen arresten
doen, mits d’gearresteerde personen op een billet over-
leverende aen d’andere boden.

[in marge: Versouck van de Pieter Thomass. Baert.]

’t Naerder versouck van Pieter Thomass. Baert om op zijn
crofte in de Nieuwe Plantagie ofte ’t bosch een cleijn huijs-
gen te mogen timmeren is noch goetgevonden te houden
in advijs off in naerder bedencken.

[in marge: Versouck van Harck Craeck, trompetter.]
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Op’t versouck van Harck Pieters. Craeck om hier ter stede
voor trompetter aengenomen te werden, gedelibereert
zijnde, es goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om met denzelven te mogen handelen indien hij
om een redelick tractament zoude willen dienen.

[in marge: Mr. Floris van Teijlingen in ’t collegie tot Horen.]

Opten xxiiiien april 1612 is geprocedeert tot nomi-
natie van een persoon die voor ’t loopende jaer van deser
stedewegen zal compareren ende besogneren in ’t colle-
gie van de Gecommitteerde Raden tott Horen 
in plaetse van de E. Wittendel, ende is bij
de meeste stemmen verstaen daertoe gecommitteert
de E. mr. Floris van Teijlingen.

[in marge: Wittendel in ’t collegie van de admiraliteyt.]

Is van gelijcken in plaetse van de burgermeester Quin-
ting in ’t collegie van de admiraliteyt gesurrogueert
ende gecommitteert de E. mr. Jan van Wittendel.
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[in marge: ’t Vrij jaer van de schuttereije schepenen excuseert niet van capiteijnsdienste.]

Is voorts bij forme van interpretatie verstaen dat ijemant 
twee jaren als scghepen gediend hebbende in off gedurende 
zijn vrij jaer wel mach geëligeert worden tot capiteijn vande 
schutterij.

[in marge: Beroerende de vrijdomme van weesmeesteren.]

Is van gelijcken bij forme van interpretatie verstaen 
dat weesmeesteren wel gecommitteert mogen werden in ’t 
collegie van de Gecommitterde Raden ende andere gemeene-lants 
diensten.

[in marge: Sekere quaestie van de schippers.]

Op sekere quaestie tusschen een schipper van Leijden ende 
raedts van ’t schippersgilde hier ter stede es bij forme 
van interpretatie verstaen dat de Leijdtsce schipper 
mettet innemen van eenigh sandt eer hij geheel los 
ofte ledig was tot dienste van de beesten 
die hij van meeninge was te laden d’ ordonnantien van de 
schippers hier ter stede niet en heeft gecontraveniert.
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[in marge: Beroerende ’t afschepen van de beesten uijt de paeschmarct.]

Op de menigvuldige clachten van de coopluijden eenige beesten 
in de markt gecocht hebbende ende sonderlinge ten 
aensiene van de schaerssicheijt van ’t hoij voor de beesten, is 
goetgevonden te consenteren datse noch voor deese reijse 
op morgen voor den middach de gecochte beesten zullen 
mogen affdrijven ende offschepen.

[in marge: Beroerende de afrekeningen van de bierstekers.]

Is op de remonstrantie van Adam Hinderduin als pachter 
van de stads-bierexcijs goetgevonden de voorgaande 
keure gemaect op de verantwoordinge van de bierstekers 
van haere ingeslagen bieren te amplieren met een peine 
van dat die gene die bij den pachter  in conformité vande 
keure vermaendt ende geinsinueert zijnde in weijgeringe 
blijven van ’t zelve binnen xxiiii uuren haere afrekeninge 
te doen, gesuspenseert zullen werden van haere neringe 
zoo lange tot dat zij d’affrekeninge zullen gedaen 
ende ’t slott vandien betaelt zullen hebben ende is mede 
goetgevonden om de voors. affrekeningen te gevoechelijken in 
treijn te brengen dat d’zelve voor ’t eerst gedaen zullen 
werden ten overstaene vande officier ende twee schepenen.

[99verso]

[in marge: Versoeck van de kinderen van Harmen Smidt.]

Opten xxven april 1612 is op’t versoeck van de 
nagelaten kinderen van Harmen Smidt om quijtscheldinge 
ende remissie te hebben om Godtswille van de verloopen 
ende onbetaelde renten op de halve lijnbaan bij haer za. vader 
van de stad gecoft, vervallen ende verschenen, goetge-
vonden burgermeesteren te authoriseren om dien aengaende met 
de supplianten te handelen zoo zij ten meesten dienste deser 
stede ende in redelicheit ende discretie bevinden zullen 
te behoren.

[in marge: Versouck van Claes Coucken weduwe.]

Op’t versoek van Trijn Pieters, weduwe van Claes Coeck, 
is goetgevonden den kerkmeesteren te authoriseren om aen de 
supplianten te mogen quijtscheldinge doen van de 
somme van vijftig gulden op’t gene zij aen de kerk ten 
agteren ende schuldig is.
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[in marge: Beroerende het versouck van Anne Goverts.]

Is voorts goetgevonden op’t versouck van 
Anna Goverts conventuale in’t Middelhoff denselven 
om haere ouderdom ende swacheijt te vergunnen ver-
hooginge van hare alimentatie van 125 tot 150 gulden 
’s jaers in te gaen met het loopende vierendel jaers.

[in marge: Beroerende de quaestie tusschen de Smidts ende Cramers.]

Op’t rapport van de gecommitteerdens geexamineert hebbende 
’t versoeck van de Smidts is goetgevonden is goetge-
vonden het articule van haerlieder gildebrieff daerbij 
de geene die eenich ijserwerck  off staelwerk buijten de 
stadt gemaekt te coop houden, belast werden met 
18 stuijvers ’s jaers te interpreteren ende limiteren dattet zelve alleen 
plaetse zal hebben ten aensien van den genen die 
eenich ijserwerck ofte staelwerck te coop houden buijten 
dese stede gemaect zijnde, ’t welck men nochtans 
gewoon is binnen dese stede te maken ende anders 
noch verder niet ende verstaen dat de cramers haer 
daer ook zullen moeten reguleren.

[in marge: Beroerende de straet van de Spieringbuijr.]

Opten ixen maij 1612 is verstaen uijt het rapport 
van burgermeesteren dat bij metinge van de erven op de Spiering-
buirt bevonden was dat de eijgendom van de buren aldaer quam ende
strekte tot aen de Middelstraet toe ende dienvolgende goet-
gevonden de voors. buijren  te consenteren om de voors. haere 
eijgendommen te mogen betimmeren ende haere woningen zoo 
verre uijt te stellen behoudelicken dat zij niet en comen 
buijten de roije van de andere huijsen van de zuijtzijde van de 
Oudegracht ende sijn burgermeesteren en fabrijckmeesteren geau-
thoriseert om de voors roijinge te doen ende de voornoemde buiren 
aen te wijsen na de welcken dezelve gehouden zullen zijn 
in ’t uijtstellen van haren huijsen te reguleren.

100

[in marge: Beroerende de receptie en de tractament van Zijne Ex.ie Graeff Henrick.]

Is mede verstaen dewijlen men sekerlicken bericht was, dat Zijne
Ex.ie Graeff Henrick.van Enchuijsen zijn reijse over dese
stede zoude nemen dat men dezelve Zijne Ex.ie binnen den
raedthuijse alhier zoude mogen logeren ende tracteren ende
dat men Jan Maertens. van Persijn, ende Adriaen Dirx ende zoude
mogen emploijeren, om te versorgen d’cost, dranck ende andere
behoeften tott het tractament van de gemelte Zijne Ex.ie noo-
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dich zijnde. Is mede goet gevonden de vier vendelen
schutterije, tegens d’aenkomste van Zijne voorn. Ex.ie inde
wapenen te laten comen zoo om d’zelve te mogen inhalen
als ’t ontfangen ende dat men oock ordre zoude mogen stellen
om eenige paerden uijt te maken die men oock tot receptie
van Zijne Ex.ie zoude mogen gebruicken.

[in marge: Beroerende de reparatie van de Steene Mienter brugge.]

Opten xxvide maij 1612 is geresolveert dat men eerstdaechs
zal doen repareren de Steene-Mienter brugge, zulx men
tott desselffe meeste versekerheijt met de minste costen
bevinden zal bequamelick te cunnen geschieden.

[in marge: Preparatie voor de woningen van de bierstekers aen de Voormeer.]

Is mede verstaen dat men metten eersten zal beginnen
te prepareren de plaetsen aan de Voormeer, daer de bier-
stekers hen van woningen zouden mogen voorsien ende
datt men tot dien fijne zal demmen een hoeck van de Voor-
meer volgende de raminge ende ’t project bij burgermeesteren
dienaengaende gemaect.

[in marge: Zijne Ex.ie vanwegen ’t quartier te besenden.]

Is voorts goet gevonden b den E. mr. Floris van Teijlingen
te authoriseren om tott Horen nevens de andere steden
goet te vinden ende te adviseren dat
men Zijne Ex.ie vanwegen het quartier zoude doen ver-
soucken dat hij de steden van desen quartiere de eere zouden
willen doen, ende de zelve eens comen besoucken ende dat men  tot
de voors. besendinge zoude mogen committeren, o uyt elck van de
drie voorsittende steden een burgermeester ende twee daerbij
voegen van de Gecommitteerde Raden.

[in marge: Keure op het timmeren van de cleine huijskens.]

Is noch goetgevonden schout, burgermeesteren ende scepenen
te authoriseren, om gesien hebbende de keuren van Haerlem
ende Horen op het timmeren van nieuwe woningen binnen
dese stede mede zoodanige keure te maken daermede het
timmeren van de cleine huijskens tot commoditeijt van de
arme luijden ende bedelaers, op’t gevoechlickste soude mogen
geweert worden.

[100 verso]

[in marge: Beroerende de twee kinderen van de dochter van Jan Theunisz Hoijwagen.]
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Op’t versouck ende recommandatie van burgermeesteren ende re-
genten van ’t weeshuijs tot Medemblick teneijnde men hier in’t
weeshuijs bij dispensatie zoude innemen twee kinderen van eenen
Jannitgen Jans, dochter van za. Jan Theunissoon zijdelaken cooper
gedelibereert zijnde is verstaen dat men ’t zelve om de
consequentie beleeffdelicken zal excuseren.

[in marge: Beroerende Hillenii praedicatie.]

Voorts alsoo men verstondt datter geruchte ginge dat Hille-
nius op morgen tot Coedijck van meeninge soude zijn pre-
dicatie te doen, ende dat te beduchten wat dat ’t selve zoude
mogen strecken tot meerder ontrustinge van de borgerije
es goetgevonden dat men den Bailliu van der Nieuburch
daervan zoude adverteren ende hem indachtich maken de
last die hij dienaengaende van de heren Staten hadde.

[in marge: Dijck op de rekeninge.]

Den 27e maij 1612 is op’t schrijven van de Gecommitteerde Raden 
tot Horen in date den 25e  maij 1612 ten fijne ijemandt van deze stede-
wegen gecommitteert zoude worden ter auditie van de reke-
ningen van de ontfangers ende secretarissen van desen
quartiere is goetgevonden daer toe te committeren de
E. Pieter van Dijck.

 
[in marge: Versoeck van Thijs Jacobs. Lijndraeijer.]

Op’t versouck van Thijs Jacobs. Lijndraeijer teneijnde hem
zouden mogen volgen de renten van zijne kindern goederen
tot onderhout van denzelven, is goet gevonden ende verstaen
dewijle de voors. renten bij testamente zijn verbonden
dat de suppliant hem zal mogen addresseren aen den Hove van
Hollant.

[in marge: Versouck van Jan in’t Leer.]

’t Versouck van Jan in’t Leer om een straet te hebben be-
suijden zijne nieuwe woningen achter de keet van mr. Adriaen
Anthonissoon, geleijdt zijnde in deliberatie is goetgevonden
alvoren op ’t voors. versouck te disponeren, burgermeesteren te
authoriseren om inspectie te nemen van de gelegentheijt
van de voors plaetse ende hem informeren off men niet
bequamelick de voors. Colksloot in’t geheel zoude mogen
dempen, om daarop enige wooningen te mogen stellen om 
daerop haerluijder rapport ende advys gehoort zijnde voort
gedisponeert te worden naer men bevinden zal dienstelick
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te wesen.

101

[in marge: Versouck van Adriaen Biman.]

Op’t versouck van dr. Adriaen Biman, om voortaen getracteert
te mogen werden als zijn confrater dr. Teijlingen, es goetge-
vonden denzelven te gunnen verhooginge van xxv gulden
‘s jaers.

[in marge: Beroerende de brouwers.]

Voorts dewijle de brouwers noch onwillich waren om den eedt
in conformité van voorgaende resolutie te doen, is verstaen dat
men echter de zelve bij verboth van haerluijder neeringe in cas
van verder onwillicheijt daertoe zal constringeren achter-
volgende de voors. resolutie.

[in marge: Versouck van mr. Jan Vrerixsoon.]

Op‘t versouck van mr. Jan Vrerixsoon om ten aensien van de
bedieninge van’t nieuwe huijsarmehuijs, te hebben verhoo-
ginge van hondert gulden in’t jaer is dezelve gegundt verhoo-
ginge van 25 gulden in’t jaer.

[in marge: Beroerende de brouwers.]

Opten xven junij anno 1612, is bij burgermeesteren gedaen
rapport van haere E. gebesogneerde met de gemeene brou-
wers om de zelve te brengen totten geraemden eedt, ende
is voorts gelesen een remonstrantie van dezelve brouwers
inhoudende verscheijden conditien, op de welken zij den
voors. eedt gepraesenteren, op de welcke gedelibereert
zijnde, is goet gevonden den voorn. brouwers te consenteren
't 1te poinct van dezelve remonstrantie, ende dienvolgende
te accorderen ende  authoriseren de naerder ordre bij hen-
luijden geraemt, te weten dat vier uijt de zelve brou-
wers, bij burgermeesteren te nomineren, gecommitteert sullen
werden om opsicht te hebben op’t naecomen ende achtervolgen
van de keure op’t uijtleveren van’t groen bier gemaeckt, ende
de contraventeurs boven de boeten in de voors. beiren
keure begrepen, noch te mogen beslaen in een boete van
hondert gulden, t’appliceren ten behoeve van de gemeene brou-
wers, behoudelicken dat van d' andere brouwers mede vrij
zal de voors. opsienders te achterhalen, de welcke in
zulcken gevalle gelijcke boeten zullen gelden als voors. is
ende dit alles bij provisie. Ende tot dat anders zal wesen geordonneert.
Op’t iiiide poinct, is mede de remonstrantie gegundt dat de
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bierdragers den brouwers ii mael daechs des versocht zijnde
als voor- ende naemiddachs zullen moeten gerieven, ende dat
voorts geene burgers ofte anderen met een canne biers zullen
mogen gerijft werden alwaer’t uijt een vat dat voor den genen die
’t bier begeert verexcijst waer. ’t iiide  poinct is niet goetge-
vonden ende ’t ve  en vie  poincten is goet gevonden te houden en naerder
bedencken om middelertijt te beter te mogen vernemen wat in andere
steden wert geobserveert ende verstaen dat de remonstranten hen
daerentussen noch zullen reguleren naevolgende d’ ordonnantie van de heren
Staten.

[101verso]

[in marge: Brouwers.]

Is voorts goet gevonden dat men den brouwers zal aenseggen
dat zij den voors. eedt zullen moeten doen ende echter zul-
len moeten brouwen op den voet gelijck zij nu gewoon
zijn ende verdacht willen zijn zoo ijemandt de neeringe
verboden werdt dat dezelve binnen ses maenden daer-
nae niet weder en zal geadmitteert werden totte
zelve neeringe ende dat alvoren zal helpen dragen
totte costen daerinne de stadt ter oorsake van haer-
luijden onwillicheijt zoude mogen comen te vervallen
opten xxxste junij 1612.

[in marge; Versouck van Jan Reijersz. ende Jacob Cornelisz., molenaers.]

’t Versouck van Jan Reijersz. ende Jacob Cornelisz., molenaers van
de corenmolen beoosten de Nieuwelanderpoort om haer molen
te mogen versetten, op des stads walle beoosten de zelve Nieu-
welanderpoort geleijt zijnde in deliberatie is goetge-
vonden burgermeesteren te authoriseren om de supplianten naerder te
hooren ende voorts inspectie te nemen van de gelegentheijt
van de plaetse, om van alles rapport gedaen zijnde
voorts gedisponeert te mogen werden zoo bevonden zal
werden te behooren.

[in marge: Versouck van de craemers.]

Op’t versouck van de gemeene cramers die gewoon zijn
met haerluijder cramen in de jaermarcten voor te staen ten
fijne de Bartholomei- ende Matheimarcten marcten wederom ver-
leijt zouden mogen werden op den nieuwe stijl, is voor
alsnoch in bedencking gehouden behoudelick dat men tot meer-
der sekerheijt van de voors. marcten bij billetten een ijegelick
zal notificeren. Dat de voors. marcten zullen beginnen des
woonsdaechs voor den ouden Barthlomei ende Mathei off als
de zelve Bartholomeus ende Matheus op woonsdagh comen
dat de marcten alsdan v op dezelve marcten dagen zullen
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beginnen.

[in marge: Eedt van de brouwers.]

Is voorts op’t versouck van de gemeene brouwers, en
goetgevonden ende geresolveert, dat de eedt bij henluijden
te doen, alleen zal strecken voor den tijt van een jaer om
daernae van nieus bij de vroetschappen dienaengaende 
gedaen ende gedisponeert te werden, zoo zij bevinden 
zullen te behoren.

[in marge: Opsienders van de brouwers.]

Sijn voorts uijt de gemeene brouwers volgende de resolutie
van den de xxen junij lestleden gecommitteert tott opsienders
van de achtervolginge van de keure ende eedt boven-
geroert voor den tijt van een halff jaer Cornelis Janss.
Hondt in de pot, Willem Janss in den Arent, Dirck Cornelisz. in’t
Vosge ende Jan Adriaens. in de Swan mette croon.
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[in marge: Beroerende het diepen van den stadtswateren.]

Opten xxiiiien junij 1612 is goetgevonden eerstdaechs bij
keure te statueren, dat een ijegelick voor zijn walle ofte
huijs zal moeten diepen acht voeten van de wal, tot vier voeten
diep, onder ’t somerwater, behoudelick dat se tot twee voeten van de wal zullen
mogen volstaen mette diepte van twee voeten.

[in marge: De opsienders van de brouwers niet te injurieren noch te verhinderen.]

Is voorts goetgevonden ende geresolveert dat men den brou-
wers die de gecommiteerde opsienders met woorden ofte
wercken injurieren ofte dezelven verhinderen in’t exer-
ceren van hare commissie, zal voor d’ie reyse zal mul-
cteren met een boete van L gulden ende voor de iie reijse
suspenderen van de haere neeringe den tijt van ses maenden.

[in marge: Versouck van de buijren aen de noortzijde van de Oudegracht.]

Op’t versoeck van eenige buiren aen de noordtsijde van de
Oudegracht teneijnde aen de zelve zijde doorgaens
uijt eender handt een steenen platinge zoude gemaect
mogen werden, mits dat de stadt daertoe de steen zoude
geven, gedelibereert zijnde, es goetgevonden ’t zelve noch
te stellen in state.
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[in marge: Ordre tegens de comste van Zijne Ex.ie.]

Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om tegens de coem-
ste van Zijne Ex.ie te doen provisie van wijnen ende
andere behoeften ende sorge te dragen dat in alles de
eere van de stadt mach werden bewaert.

[in marge: Eenige penningen voor de stadt te lichten voor de cleine tijt.]

Opten xxvien junij 1612 is goetgevonden om te vervallen
d’oncosten van versceyden nieuwe wercken die men goet-
gevonden heeft voor dese stede te maken, ende omme anderen
goede consideratien, burgermeesteren te authoriseren om voor den
corten tijt te lichten al sulcke een somme van penningen als zij bevinden
zullen noodich te wesen, mits dat men debvoir zal doen om
d’zelve wederom aff te leggen, zoo datt haest de gelegent-
heyt zulx zal cunnen lijden.

[in marge: Auditeuren van de rekeningen van mr. Pieter Ooloffsz. 
ende Jan Philipsz. ende Borrit Heindrixz.]

Sijn voorts gecommittert tot auditeurs van de rekeningen
van mr. Pieter Ooloffszoon, Borrit Heindrixz. ende Jan Philipz. als collecteurs van de
stadts bier- ende truff excijsen de anno 1611 de E. IJff Maertsz. laken-
cooper ende Jan Paeu.

[in marge: Zijne Ex.ie vereeringe te doen.]

Is voorts verstaen dat men Zijne Ex.ie te zijner coemste
in ’t quartier vanwegen ’t quartier eene vereeringe sal
doen tot discretie van de gecommiteerde raiden tot Horen ende goetge-
vonden de gecommitteerde deser stede te authoriseren om ’t zelve
in ’t collegie te mogen adviseren ende d’voors. vereeringe te mogen 
begrooten op viii off x scoone paerden. Ende hem niettemin dienaengaende
als oock nog ende mette andere gecommitteerdens te mogen conformeren.

[102verso]

[in marge: Beschrijvinge in ’s-Gravenhage.]
[in marge: Consenten van de provintien.]

Opten viiien juli 1612 sijn gelesen de missiven van de
gecommitteerde raden van de staten van Hollant ende
West-Vrieslandt van date den xviiien ende xxvien junii
daerbij de heeren edelen ende steden worden beschreven
staetsgewijse in De Haege te compareren met volcomen
last om te helpen advyseren op de pointen daer neffens
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gaende. Ende zijn de gedeputeerden op’t eerste
point nopende de gedragen consenten van d’provinsien
gelast te aenhoiren de voorslagen van d’andere leden
ende hen met de meeste ende beste stemmen te
conformeren.

[in marge: Ordre op de aenstaende verpachtinge.]

Op’t tweede point om ordre te stellen op de middelen
die noch in den lopenden jaere te verpachten zyn
sullen de gedeputeerden daerop mogen helpen raemen
soodaenige ordre als met de meeste stemmen
goetgevonden sall worden. Ende ingevalle eenige
voorsittende leden sich vertoonen gesint te syn om
tot soulagemente van de gemeente de middelen
van’t gemael ende bestiael yet te verlichten sullen
de gedeputeerden hen met dezelve met discretie
mogen conformeren.

[in marge: Poincten in de leste dagvaert niet affgedaen.]

Op’t derde point om naeder te letten ende te resolveren
op de pointen in de leste dachvaert in bedencken
gehouden ende op’t voltrecken van’t geene geresolveert
ende om redenen tot noch toe niet voltogen es, sullen
de gedeputeerden persisteren bij voorgaende resolutien.

[in marge: Advysen uyt Duytslant Vranckrijck etc.]

Op’t vierde point nopende d’advysen uyt Duytslandt,
Vranckryck, Groot Brittagnien, Denemarcken, Sweden etc.
syn de gedeputeerden gelast hen te conformeren
met de meeste ende beste stemmen ende in cas
van swaricheyt rapport versoecken.

[in marge: Ordre tot benefitie van de convoyen.]

Op’t vde point nopende d’openinge bij de generaels
van de convoyen tot benefitie van’t innecomen der
zelffer convoyen gedaen, syn de gedeputeerden gelast
hen te conformeren als voren ende helpen arbeyden dat
alle goede ordre werde geobserveert.
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[in marge: Ordre tegens de licentie in’t drucken.] 

Op’t 6e point om tegens d’overgroote geüsurpeerde ende
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aenwassende licentie in’t drucken ende uytgegeven
van verscheyden oude ende nieuwe stucken, daerby
gearbeyt word tot nadeel van de publycke autoriteyt
deser landen, te voorsien. Syn de gedeputeerden gelast
daertoe te helpen arbeyden.

[in marge: Voorvallende saecken.]

Op't leste point nopende de voorvallende saecken syn de
gedeputeerden gelast hen te mogen conformeren met
de meeste stemmen, ende in cas van swaricheyt
rapport te versoeken.

[in marge: Coetenburch mede ter dachvaert.]                           
[in marge: Classicale vergaderinge binnen dese stede.]

Is voorts goet gevonden de burgermeester Coetenburch te 
committeren om neffens de presiderende burgermeester ende
secretaris de voors. resolutien in ‘s-Gravenhage inne
te brengen, ende zyn dezelve gedeputeerden gelast
om by voorvallende gelegentheyt te arbeyden dat de
classicale vergaderinge wederomme tot ruste
van de stadt ende omleggende dorpen  binnen dese stede
worde gehouden conform 't recht ende gebruyck van alle
andere steden mitsgaders d'ordonnantiën van de heeren Staten.

[in marge: Twee onnosele kinderen buyten de Kennemerpoort.]
[in marge: Gecommitteerdens om ordre te stellen tegen de bedelaers.]

't Versoeck van Frans Claesz. Bleeker om twee kinderen
daervan de moeder buyten de Geestpoort overleden es
in 't huysarmehuys te doen aennemen is affgeslagen
om de consenquentie, doch zyn burgemeesteren geauthoriseert
om by eenige bedecte middelen die voors. kinderen by
provisie eenige hantreykinge te doen doen. Ende 
teneynde de stadt voortaen soude mogen gesuyvert 
worden van de meenichte van de incomende bedelaers,
syn de E. Adriaen Hendricsz. Rabbi Pieter van Teijlingen,
IJff Maertsz. Lakencoper ende Jan Ariensz. Snoek 
gecommitteert om daerop ende 't geene daeraen cleeft
eenige goede ordre te raemen ende de vroetschappe
van haere besoingie te doen rapporten.

[103 verso]

[in marge: Camerhuyre van joffrouw Comans.]

Is voorts goetgevonden de weese van Claes Comans ten
regarde sy jegenwoordich haer voorsien heeft met een
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goede wooninge tot accommodatie van de gedeputeerden
deser stede  toe te leggen voor de camerhuyre van 't 
voorleden jaer de somme van tsestich gulden ende voor de
aencomende jaeren telckens tachtich gulden 's jaers.

[in marge: Authorisatie voor de bode van de tresorier ende Goodtshuijsen.]

Syn voorts de gedeputeerden ter dachvaert gelast,
met de advocaten deser stede te advyseren in wat
voegen men bequamelick den bode van de tresorier van de 
Goodtshuijsen soude mogen doen authoriseren omme
't achterwesen van de stadt ende de Goodtshuijsen te
doen innen t’zy met parate executie ofte andere
middelen.

[in marge: Octroij voor’t Vennewater.]

Ende syn dezelve mede gelast om te impetreren
octroij voor die van 't Vennewater om de onwillige
te doen contribueren tot de oncosten van de nieuwe
molen.

[in marge: Advertentie van de compste van Zijn Ex.cie.]

Opten xij en julij  anno XVI voorschreven es goetgevonden
dewyle men verstondt ende sekerlick bericht was
dat Zyne Ex.cie geresolveert was op morgen te 
comen tot Huysduijnen dat men aldaer Zyne Ex.cie

soude doen begroeten door eenige gedeputeerden ende 
versoecken dat Zijne Ex.cie gelieffde syne reyse
over Alcmaer te nemen, ende zyjn daertoe
neffens burgermeesteren gecommitteert de E. Pieter van
Teijlingen ende mr. Jan van Wittendel mee.   

[in marge: Coetenburch ende Coren rapport.]

Opten xxien julij 1612 is by de burgermeester Coetenburch
ende de secretaris Cooren gedaen rapport van 't gene tot 
dien dage toe in den dachvaert in 's-Gravenhage was
gebesogneert.

[in marge: De buyren tegensover de vismarct.]

Op't versouck van de buyren tegensover de vismarct
gedelibereert zijnde, is op't 1ste poinct, noopende 
't maken van steene platingen, goetgevonden indien zyluyden
hare platingen met steen willen maken, dat se 't zelve
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zullen mogen doen op haer eijgen costen behoudelick.

Opten xxien julij 1612 is in dese saecke andermael ten versoeke 
van de voors. buyren in deliberatie geleyt zynde, es goetgevonden 
te persisteren de resolutie hyer voren genomen.

104

[in marge: Ende van de Huijchbrouwerssteech.]

Indien nae desen geresolveert wert dat men anderen voor’t
vermaken van hare platingen met steen, eenigh voordeel
ofte subsidie, dat dese suplianten als dan gelijck voordeel
uijtgekeert zal werden. Ende noopende het iie lidt van 
haer requeste om het winckelhoeckhuijs van't water van't
Dronckenoort responderende opte Huijchbrouwersteech met
een clein rondtgen verbetert te hebben, daerop gelesen
zijnde de contra-remonstrantie van de buijren in de Huijchbrou-
werssteech ende op de Miendt, es goetgevonden 't zelve
aff te slaen, des zu es verstaen dat de voors. buijren van de 
Huijchbrouwerssteech ende Miendt dat voors. hoeckgen zullen
moeten houden in behoorlijke diepte.

[in marge: De steijgers aen de Steenemienterbrugge.]

Is voorts mede geresolveert, dat men in 't repareren van de
Steenemienterbrugge de steijgers aen 't noordteijnde van 
dezelve brugge aen wederzijden zal wechne-
men ende de platingen doorgaende brengen ende verheelen
aen de brugge.

[in marge: Versouck van de capiteijns van de scutterije.]

't Versouck van de capiteijns van de respective doelens, om
de visscreijen van de stadtsgrachten ende andere wateren
binnen ende buijten dese stede in de jurisdictie van dien
te mogen verpachten om te mogen bevischen met de se-
gen ende ander alsulck wandt, binnen sulcke limiten ende met sooda- 
nige ordre als men in’t maken van de voorwaerden souden
goet ende dienstich vinden. Is goetgevonden te accorderen
mits dat dezelve voorwaerden gemaect zullen wer-
den ten overstaen ende met advijs van de heeren burger-
meesteren ende dit bij provisie.

[in marge: Wittendel op den dachvaert.]

Is voorts goetgevonden ende verstaen, den burgermeester Jan 
van Wittendel te committeren om in plaetse van de
burgermeester Stoop gecommitteert zijnde op de verpachtinge
de dachvaert in s'-Gravenhage te continueren.
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[in marge: Molenaers beoosten de Nieuwelanderpoort.]

Den molenaers van de molen beoosten de Nieuwelander-
poort is goetgevonden op 't rapport van burgermeesteren
te consenteren datse haer molen mogen transporteren
op het strijckweering-gen beoosten de zelve poorte
mits de zelve soo stellende dat de gangh van de vesten
niet en wert vespart ende mits betalende een recognitie
tie tot discretie van burgermeesteren.

[104 verso]
 
[in marge: Publicatie van de verpondingen voor den loopenden jaere.]

Opten xxixen julij XVIC twaelf es goetgevonden 
te doen de publicatie van den ommeslach, van de 
verpondingen voor den loopende jaere op den voet als
in 't voorleden jaer.

[in marge: Barthoudt Loeven collecteur van de zelve verpondingen.]

Ende is voorts goetgevonden Barthoudt Loeven
te committeren tot den onfanck van dezelve
verpondingen met last om debvoir te doen
tot inninge van de restanten.

[in marge: Den rentmeester Pauw.]

Op't versoek van de capiteynen van de schutterye
om mits die onwillicheyt van de rentmeester Pauw 
te hebben authorisatie ende ordonnantie om te
procederen tot excecutie van de boete daerinne
dezelve bij de officiers van de schutterye zyn es 
gecondemneert geleth ende daerop in de gelesen zynde 
de missiven van de Gecommitteerde Raeden ende
camere van de reeckenninge in faveur van de voors.
rentmeester geschreven, es naer deliberatie goetgevonden
alsnoch te persisteren by voorgaende resolutie
ende dienvolgende capiteynen te verleenen ordonnantie
behoudelick dat de voornoemde rentmeester alvoren in
conformité van de ordonnantie van de schutterye by 
burgemeesteren gehoort sall worden.

[in marge: Baggerschuyten te besorgen om te diepen.]

Es voorts goetgevonden fabryckmeesteren te lasten
om met den eersten eenige baggerschuyten te becomen
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tot xxv ofte dertich schuyten toe om in 't midden
van de wateren te diepen soo haest de burgers voor de
wallen beginnen.

[in marge: Executie van de keure jegens de brouwers.]

Opten ven augusti 1612 is verstaen de wyle men
seckerlick onderricht was dat de eenige brouwers
contrarie haeren eedt ende de keure laestelick
geemaneert haer vervorderden dagelicx bier uyt te 
leveren, dat men den officier soude belasten
om jegens de overtreders te procederen te
tot executie van de voors. keure.

[in marge: Leermarct sijnde Bartholomeusmarcten.]

Op't versoeck van de raets van't schoenmaeckers-    
gilt es goetgevonden d'ordinaris leermarct binnen
dese stede te leggen alle jaere 's maendachs
voor Sinte Bartholomeusdach nae den ouden styl.                                                              

105

[in marge: Diepinge tusschen d’Oude ende Nieuwe Steenenbrugge.] 

Op't versoek van de buyren tusschen de Oude ende Nieuwe 
Steenenbrugge es goetgevonden 't water aldaer te 
grondt diepen en tot dieneynde een dam te doen slaen, 
buyten de voors. Oude Nieuwe Steenenbrugge.

[in marge: Versoek van Pieter Olbrantsz.] 

Op 't versoek van de buyren van Pieter Olbrantsz. Molenaer,
es goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om met 
hem te accorderen nopende de affcopen ende aflossingen 
van erffpachten ofte recognitien staende op de 
oude molenwerff by de Leprosen als oock op de 
molenwerff aen de oostzijde van de Kennemerpoort.

[in marge: Thomas Dircxz. Molengraeff]

't Versoeck van Tomas Dircxz. Molengraeff, om te 
mogen behouden de steyger aen de Steenenbrugge, 
ofte ten minsten eenige weynige trappen, es 
affgeslaegen, doch niettemin soo men hem met een 
ofte twee trappen soude konnen accommoderen 
sonder misval van de platinge, is goetgevonden 
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't selve in dier voegen te doen maecken.

[in marge: Ordre van de Jartiere voor Zyne Ex.cie.] 

Op 't schryven van de gedeputeerden in 's-Gravenhage, 
nopende d’aenneminge van de Ordre van de Jartiere 
vanzn voor Zyne Ex.cie is goetgevonden de-
selve gedeputeerden te laeten by de last die 
zy hebben, om hen te mogen conformeren met de 
meeste stemmen. 

[in marge: Versoeck van de bedyckinge van de Purmer.]

Opten ixen augusti 1612 in deliberatie geleyt zynde het 
schryvens van de gedeputeerden in 's-Gravenhage 
nopende 't versoeck van de steden van Edam en Monnickendam 
om te hebben octroy tot de bedyckinge van de Purmer,
es goetgevonden de voornoemde gedeputeerden te lasten, 
't voors. versoeck om 't interesse van de staet, te 
houden in naerder bedencken, overmits de tyt te cort
es, om met de geinteresseerden in dese saecke te
mogen communiceren, doch dat men evenwel in
't minste geen hoope sall geven van immermeer te 
sullen consenteren.

[105 verso] 

[in marge: Vereeninge van de classen van Rotterdam en Alkmaer.] 

Beroerende de vereeninge van de classen van Rotterdam 
en Alkmaer, es goetgevonden de saecke te laeten 
by de resolutie van de heeren Staten en dienvolgende de 
heeren Gecommitteerde Raeden de saeke bevelen.

[in marge: Versoeck van bedyckinge van Purmer.]

's Namiddaegs op't versoek van de gedeputeerden van 
de steden van Edam ende Monnickendam andermael in 
deliberatie geleyt zynde, 't voors. versoeck van de 
bedyckinge van de Peem Purmer, ende oock geleth 
zynde op de presentatie by dezelve gedaen van dese 
stede te geven acte van met de bedyckinge niet 
voort te gaen, ten waere de stadt alvoren in deze 
volcomen contenement etc., es als noch verstaen
te persisteren by de resolutie voor de middage 
genomen.

[in marge: De buyren aen oostzyde van de Steenebrugge.] 
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Op't versoek van de buyren aen de oostzyde van de Steene 
Mienterbrugge, es goetgevonden dezelve te 
consenteren een ofte twee trappen aen de zyde 
van de brugge, mits dat 't selve geschiede sonder 
misstant van de platinge als aen de westzyde 
geconsenteert is.

[in marge: Stoop, Wittendel, Coetenburch ende Coren rapport.]

Opten xxvien augusti 1612 es by de E. burger-
meester Stoop, Wittendel ende Coetenburg, oudt bur-
germeesteren, ende den secretaris Coren, gedaen rapport van 't 
gebesogneerde op den lesten dagvaert in 's-Gravenhage.

[in marge: Jacob van Slangenburch, cum socijs inventeurs van seker conste in ’t brouwen.] 

't Versouck van Jacob ende Gerrit van Slangen-
burch om te hebben een brouwerye binnen dese 
stede, metten toebehoren vandien, voor den tyt van 
xii jaren, om daerinne te mogen brouwen volgende
haer nieuwe inventie etc. es by de meeste stem-
men afgeslagen.

[in marge: Versouck van Aris Janss. Brouwer.]

‘t Versouck van Aris Janssoon Brouwer van de Bijltjens, 
om op de straet benoorden zijn huijs een putt te 
mogen doen maken tot dienste van zijne brouwnee-
ringe tot zijne costen, es geaccordeert, met con-
ditie indien namaels goetgevonden werden, dat hij 
dezelve zoude off wederdemmen off overwelven 
dat hij 't zelve mede tot zijne costen zoude moeten doen.
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[in marge: Versouck van de gemeene molenaers.] 

't Versouck van de gemeene molenaers, om verminderinge 
te hebben van de verpondingen op haere molens, ten min-
sten op den voet als die van Amsterdam contribuerende
etc. is gestelt in state.

[in marge: Versouk van de gemeene molenaers tegens Pieter Ollebrantsz.)

Op 't versouck van de gemeene molenaers tegens Pieter 
Ollebrantsz. Molenaer, desselffs requeste daertegens gelesen 
zijnde, is goetgevonden den zelven Pieter Ollebrantsz. te doen
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interdictie van te maelen met met meer als met twee
paer steenen, ende een dien volgende hem te ordonneren het 
derde paer steenen van zijn molen weer te nemen, binnen 
den tijt van een maendt, op de peine van vijftich gulden 
te appliceren d'eene helft ten behoeve van den officier en 
d'ander helft van de huijsarmen. Ende dat men voorts 
een generale keure zal maken, van niet te mogen 
malen met meer als twee paer steenen op een molen. 

[in marge: Versouck van Claes Janss. Boendermaker]

Op't versouck van Claes Janss. Boendermaker, om uijtstel 
te hebben noopende 't affbreken van  haer zijn riedendaken, 
den tijt van twee jaren etc. Is goetgevonden burger-
meesteren te authoriseren om den metten zelven dienaengaende 
te handelen, mits dat hij aenneme zijn huijs te timmeren 
op ii viercanten, of anders verbeteren t’hare E. discretie.

[in marge: Versouck van Duijff IJsbrants ende Neeltgen Simons.]

Burgermeesteren zijn mede geauthoriseert, om als voren 
te mogen handelen met Duijff Ijsbrants, weduwe van 
Jan Claess. Cuijper ende met Neeltgen Simons, weduwe
van Jacob Simonss Luijtgess., ende 't verdere versouck 
van de voorsz. Neeltgen Simons, om met potten des vrij-
daegs ende saterdaechs te mogen voorstaen om de Visbrugge. 
es affgeslagen.

[in marge: Versouck van de regenten van de huijsarmen.]

Op't versouck van de regenten van de huijsarmen is 
goetgevonden te ordonneren dat de Boompoorte deser 
stede voortaen van september tot april beijde incluis 
't geheele jaer door, des avonts tot tien uren toe zal geopent 
werden, mits dat de luijden die incomen zullen, gehouden zullen 
zijn te betalen elck een stuiver ten behoeve van de huijsarmen. 
Des zullen de voornoemde regenten t’haren costen zullen contenteren, 
degene die over 't openen van de voors. poorte gebruijct zullen 
werden. Is mede verstaen dat de Geestepoort
't geheele jaer door, tot halff tien uren toe geopent zal werden 
op 't oude loon.

[106 verso]

[in marge: Versouck van de turffvolsters]

't Versouck van de turffvolsters om voortaen van de 
harde lange turff ofte haertbrandt te mogen genieten 
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in plaetse van vijff, seshalve stuivers, is geaccordeerd.

[in marge: Auditeurs van de rekeningen van fabrijckmeesteren anni 1611.]

Is voorts goetgevonden te committeren tot auditeurs van 
de rekeningen van fabrijckmeesteren de anno 1611, de E. 
Quinting ende Gardijn.

[in marge: Beroerende den impost op de besaijde landen.] 

Opten xvien septembris 1612 is goetgevonden
ende geresolveert, datmen gelijck tot meermalen 
verstaen is geweest, zal nalaten binnen dese stede
de verpachtinge van den impost op de besaeijde landen, 
ende dat men bij dezelve resolutie zal persisteren. 

[in marge: Ordre op de caesdragers.]

Op de clachten die nogh dagelix comen over 't onge-
rijeff van de huijsluijden aen de Wage te doen
hebbende, is goetgevonden dat men voortaen zal 
doen hangen de vierde schale, ende dat men 't getal 
van de caesdragers zal vermeerderen van xxiii 
op xxiiii, ende dat ses ende ses sullen wercken 
aen een schael, ende bij alle weken, bij beurtten de 
schael veranderen. Ende dat voorts elck veem 
wercken zal in zijn eijgen beurs, sonder dat de-
zelve veemen onder malcanderen eenige gemeen-
schap zullen mogen hebben van beurs, ofte win-
ninge, noch oock eenige pintgens ontfangen, oppein 
alles op peine van deportement.

[in marge: Beroerende de ondiepte ende in de ringsloot van de Beemster.]

Is noch goetgevonden dat men zal schrijven aen de 
hooft ingelanden van de Beemster ende dezelve 
remonstreren de clachten dier comen over de ondiepten 
van haerluijder ringsloot , ende serieusselick aen-
houden dat 't zelve magh werden geremedieert, 
ende de zelve ringsloot behoorlijk gediept.

[in marge: Noopende de verhuyringe van de stadts-landen.]

Beroerende de stadts-landen die tegenwoordelick 
uijt de huijre zijn, is verstaen dat men dezelve 
niet langer en zal verhuijren, dan voor zulcken 
tijt als d'andere landen noch in huijre zijn, om 
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daernae voortaen gelijckelick verhuijrt te mogen 
werden.
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[in marge: Noopende de reijsende bode.]

Is voorts goetgevonden den reijsenden bode toe te leggen
een jaerlixe weddens van lx gulden, ende als hij reijst
xxx stuvers ’s daechs in plaetse van xxviii stuvers.

[in marge: Versouck van de Magellanissce Compagnie.]

Is d noch goetgevonden dat men die van de Magellanissce
Compagnie zal verleenen favorabel voorschrijven aen de
Heeren Staten Generael, om te mogen comen tot een goet
eijnde in de quaestien die zij hebben met die van de Oost-
Indissce Compagnie.

[in marge: Versouck van Pieter Ollebrants.]

Op ’t versouck van Pieter Ollebrants., molenaer, om zijn
derde paer stenen noch op zijn molen te mogen houden om
dezelve te mogen vercoopen, gedelibereert zijnde,
is ’t zelve affgeslagen.

[in marge: Wye voor poorter te houden zy.]

Opten xiiiien octobris 1612 es op die questie
gevallen onder ’t weversgilde verstaen dat voor een
poorter gehouden sall worden die binnen dese stede
geboren ende tot zyne mondige jaeren binnen dese
stede gecontinueert heeft te woonen, hetzy zyn
vader zyn poorterschap gecoft heeft ofte niet.
Ende dat over sulcx [naam niet ingevuld] linnewever
getracteert sall worden niet alleen als een poorter
maer oock als een ander gildebroeders zoon, te meer
doordien syn vader niet alleen poorter maer oock
gildebroeder van ’t weversgilde es geweest.

[in marge: ’t Eerste articule van de weversgildebrieff.]

Is mede verstaen dat alsnoch sall resteren’t geheele
eerste articule van de weversgildebrieff in
conformite van de resolutie van de xiiien octobris 1602.

[in marge: De costen van ’t weversgilde affgeschaft.]
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Ende es op’t versoeck van de voornoemde wevers goetgevonden
aff te schaffen d’oncosten die jaerlicx gedaen zyn
geweest op de verkiesinge van deecken ende raidts
ende dat in plaetse van dezelve oncosten de
insinuatie van de veranderinge alleen gedaen sall
worden door een boode.

[107verso]

[in marge: Caesdragers.]

Op’t versoeck ende requeste van de caesdragers om
te hebben verhoginge van haere arbeytsloon es goetge-
vonden de voors. requeste te stellen in handen van de
E. IJff Maertsz. Laeckencoper, Jan Gysbertsz.
Paeu ende Jan Philipsz. om de middelen van de voors.
requeste te examineren ende daerop te hoiren eenige
caescopers ende de vroetschappe d te dienen van haer
advys.

[in marge: Melck- ende botermarct op de Corte Nieuwesloot.]

Op’t versoeck van de gemeene buyren van de Corte
Nieuwesloot om aldaer te mogen hebben de melck-
ende botermarct es goetgevonden dezelve marct
aldaer by provisie te ordonneren ’s vrydaechs ende
saterdaechs.

[in marge: ’t Verleggen van de verckemarct.]

’t Versoeck van de buyren van de noortzyde van de
Oudegraft om de varckemarct verleyt te
hebben aen de zuytzyde van de Oudegraft ofte
elders es goetgevonden voor dese tyt, overmits de
marct te naeby es, in state te stellen
behoudelick dat men tegens het naeste jaer
een ander plaetse sall mogen despicieren.

[in marge: Plansoenen van witte moerbesien.]

Op’t versoeck van Jan de la Bat, coopman
uyt Vranckryck, om aen de staet te vercopen
seeckere quantiteyt van plansoenen van witte
moerbesienboomen bequaem tot de teelinge
van de sydtwormen, zyn de heeren burgemeesteren
geauthoriseert om met dezelven te handelen tot
de ceuringe van drie- ofte vierduysent
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plansoenen toe.

[in marge: Openinge van de boompoorte.]

Op’t versoeck van de buyren buyten de boompoort es
goetgevonden dezelve te gunnen dat zy ofte
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haere kinderen, in de stadt geslooten zynde, sonder gelt te
geven uytgelaten sullen mogen worden met het slaen
van de clock seven, acht ende negen uyren ende op ander
tyden soo wanneer yemant versoect van buyten ingelaten
te worden.

[in marge: Auditeurs van de reeckeningen van de tresorier ende 
fabryckmeesteren de anno 1611.]

Syn voorts tot auditeurs van de reeckeninge van den
tresorier ende fabryckmeesteren van den jaere 1611
gecommitteert de E. Jan Claesz. Quinting, Jan
Jacobsz. Stoop ende Adriaen du Gardyn, burgemeesteren,
mitsgaders Yff Maertsz. Laeckencoper, Jan Gysbertsz.
Paeu ende de heer Adam van Foreest, vroetschappen.

[in marge: Proceduren tot Oude Neydorp om aldaer een predicant te introduceren.]

Opten xxen octobris 1612 es op ’t schryven van de
schoudt van Neydorpercoggen goetgevonden denzelffven
te doen assisteren by een van de landtdrosten
teneynde tot Oude Neydorp geweert sall mogen
worden de introductie van Jacob Lourisz. tot
ordinaris kerckendienaer aldaer, behoudelick dat
men op voornoemde schoudt sall rescriberen dat hy
met alle minnelicke ende gevoechlicke middelen
sall soecken te induceren dengeenen die hem
willen opwerpen om de voors. introductie te doen,
dat zy met haere proceduren willen supercederen
ter tyt toe by de Heeren Staten van Hollant ofte haere Ed.
Gecommitteerde Raeden in desen sall wesen
gedisponeert ende dat den schoudt tot dien eynde
sall mogen sorgen om in syn zijn bewaringe te mogen
houden de sleutelen van de kercke ende indyen sulcx
met redene niet kan geobtineert worden dat
alsdan de voornoemde landtdrost gelast sall zyn om
haere proceduren te beletten doch met alle civylheyt,
ende dat voorts een van de kerckendienaers deser
stede hem aldaer sall mogen presenteren om, in gevalle
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sulcx stichtelick kan geschieden, den dienst
voor die tyt aldaer waer te nemen.

[108verso]

[in marge: Noopende het boeckgen van Persyn.]

Opten iiiien novembris 1612 geexamineert zynde
’t boeckgen by Pieter Harmensz. van Persyn, onlangs
uytgegeven geintituleert Corte nootwendige
ende uytgeparste verantwoordinge eens borgers
van Alcmaer, es geoordeelt dat ’t zelve
boecxken was vervult doorgaens met veele
calumnien tegens ’t werck ende ampte van de magistraet
deser stede ende dat door d’eere ende autoriteyt
vam de magistraet ende kerckenraet derselffver
stede met veele iniurieuse onwarachtige ende
opgesochte woorden ten hoochsten was gecrenct
ende dat men oversulcx ’t zelve sommarie door
de magistraet behoorde te rechten, doch alvoren
ten principalen te concluderen, es goetgevonden
den voornoemden Persyn voor burgemeesteren te
doen ontbieden ende hem aff te vragen oft ’t voors.
boecxken syn werck was ende off hy ’t zelve
gestant dede, ende off hy niet van meeninge
was ’t zelve te revoceren om ’t rapport van
burgemeesteren gehoort daernae in de saecke gedaen
te worden nae behoiren.

[in marge: Pieter Harmensz. van Persyn.]

Opten ven novembris daeraenvolgende by burgemeesteren
gerapporteert zynde dat zy den voornoemde Persyn gehoort
ende dat dezelve verclaert hadde dat ’t voors.
boeckgen was zyn eygen werck ende dat hy ’t zelve
uytgegeven hadde uyt hem selven sonder van
yemant daertoe aff- ofte aengeraden te zyn,
ende dat hy ’t zelve gestant doende oock
niet van meeninge was te revoceren, ten waere
hem eerst bewesen worde dat hy gedwaelt
hadde, ende oversulcx op de saecke gedelibereert,
mitsgaders geleth zynde op de advysen die in
desen van de fameuste rechtsgeleerden van
Hollandt waeren genomen, es van verstaen
dat men voor de sachste straffe niet minder
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kan doen dan den voornoemde Persyn de woninge de binnen
dese stede te ontseggen, doch dat men om eenige goede
consideratien alsnoch eenige tyt sall surcheren om
hem de voors. resolutie aen te doen seggen.

[in marge: Caesdragers.]

Is voorts rapport gedaen by de E. Yff Maertsz.
Laeckencoper, Jan Gysbertsz. Paeu ende Jan Philipsz.
nopende ’t versoeck van de caesdragers om te hebben
eenige verhoginge van haer loon ende goetgevonden
in conformite van haer besoingne den voornoemden
caesdragers haer loon te verhogen, mits dat men alvoren
yemant sall committeren die de last sall hebben
om hen precyse te doen naevolgen haere ordonnantie
ten meesten geryve van de coopluyden.

[in marge: Beroerende de melcmarct ende botermarct.]

Opten xiien novembris anno 1612 es gelesen een requeste
van de gebuijren op de Corte Nieuwesloot, versoeckende dat
bij keure ordre gestelt mochte werden ten fijne volgende
voorgaende resolutie de melck- ende botermarct aldaer bequame-
licken souden mogen gehouden werden, mitsgaders een con-
tra requeste van de buijren van de Cooltuijn ende eenigen van de Achter-
dam, versoeckende dat de melcmarct soude blijven daer
dezelve dus lange zijn geweest. Ende naer deliberaetie
es goetgevonden te persisteren bij voorgaende resolutie ende
voorts dat men bij keure zoude ordonneren zoo men bevinden
zal tot meeste bequaemheijt van dezelve boter- ende melc-
marct te behooren. Dat men mede beter ordre zal
stellen op ’t houden van de hoendermarct ende voorsien dat
de ingang van de Maria Magdalenenstraet bij dezelve niet
en werde gestopt ende verspart.

[in marge: Beroerende ’t kindt van Reijer Jacobsz., caesdrager.]

’t Versouck van de naeste vrunden van ’t kindt van wijlen Reijer
Jacobs., caesdrager, om bij dispensaetie ontfangen te mogen
werden in ’t huijsarmenhuijs ten aensienen dattet zelve
bij zijne moeder verlaten is ende geen onderhout en heeft, es
om de consequentie wille affgeslagen ende niettemin uijt
commiseraetie ende om de goede luijden die ’t zelve kindt
aenhouden niet voor ’t hooft te slaen, goetgevonden burgemeesteren
te authoriseren om mette regenten van de huijsarmen
te ra beramen seker onderhoudt tot laste van ’t voors.
huijs tot onderhoudinge van ’t voors. kindt uijt te reicken.

[109verso]
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[in marge: Versouck van Anne Dirx in de Achterstraet.]

’t Versouck van Anne Dirxdr., weduwe Aeriaen Jochems.,
om ten aensiene van haere sobere conditie haer twee ca-
mertgens staende aen de westzijde van de Achterstraet
vrij te mogen houden van de verpondingen, gelijck d’zelve
voorhenen geweest zijn, geexamineert zijnde, is goet-
gevonden haer versouck van exemtie aff te slaen, doch is
niettemin omme redenen goetgevonden den suppliante te ver
remitteren ende quijtscelden een jaer van dezelve verpondingen.

[in marge: Versouck van Lijsbet Jans, conventuale in ’t Middelhoff 
ende Maritgen Heindrix, haer dienstmaecht.]

Op’t versoeck vanwegen Lijsbet Jans, conventuale
in ’t Middelhoff, om te mogen genietten de alimentaetie
bij Maritgen Heindrix, mede conventuale, in haer leven
genoten, es nae deliberaetie goetgevonden de alimen-
tatie van de voors. Lijsbeth Jansdr. te verhoogen met
de somme van hondert gulden. Ende is mede
goetgevonden Maritgen Heindrix, dienstmaecht van de
voornoemde Lijsbeth Jans, op haer versouck te gunnen
verhooginge van de pensie die zij van de stadt trect
van xxv gulden op l gulden in ’t jaer, zoo lange zijlu
de voornoemde Lijsbet Jans leeft ende zij, Maritgen Heindrix,
denzelven bedient.

[in marge: Bescrijvinge tot Horen noopende de iiicm libra over de steden.]

Is voorts gelesen een missive van de Gecommitteerde Raden
tot Horen in date den ixen novembris lestleden, daer-
bij de respective steden van desen quartiere werden
beschreven tegens den xiiiien deser tot Horen om te
resolveren op de poincten van beschrijvingen daer-
inne begrepen. Ende naer deliberaetie es verstaen
noopende de iiicm gulden die apparentelick in de aen-
staende dachvaert in ’s-Gravenhage versocht zullen wer-
den, dat de gedeputeerdens deser stede tot Horen
zullen mogen adviseren ende inbrengen dat men ’t voors.
consent in Den Hage zal mogen difficulteren.

[in marge: Beroerende de penningen bij die van Amsterdam anno 1610 verstrect totte 
dijckagie van ’t Coegras ende ’t Oochmergat.]

Op’t iie poinct noopende ’t versouck van die Amsterdam
om te hebben restitutie van tweemael xvim gulden bij henluijden
anno 1610 verstrect tot subsidie van de dijckage van ’t Coegras ende
’t Oochmergat mette interesse van dien tegens den penningen xvi
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onder presentaetie indien d’zelve bij die van Hollant in liquidaetie
niet en souden gepasseert werden, van een iiie part te restitu-
eren, gedelibereert zijnde, es verstaen dat men aen die
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gedeputeerdens deser stede net sullen adviseren dat men
aen die van Amsterdam beleeffdelick zal rescriberen
ende soecken die van geeijschte interesten te excuseren,
doch zoo dezelve excusen niet en werden aengenomen,
dat men alsdan aen die van Amsterdam zal presenteren
indien de voors. interesten in Hollandt in liquidaetie
gepasseert werden, dat men dezelve aen henluijden
mede ter goeder trouwen zal betalen.

[in marge: Om noch een uijt dit quartier te hebben tot in den Hoogen Rade ende in den 
Rekencamer.]

Is mede goetgevonden dat de gedeputeerdens deser
stede zullen mogen goetvinden dat men in Den Hage
zal mogen instantie doen om uijt dit quartier noch
een te hebben in den Hoogen Rade ende in den Rekencamer.

[in marge: Beroerende ’t vacerende landtdrostamt.]

Beroerende ’t vacerende drostamt door ’t overlijden
van Cornelis van Rietwijck is verstaen dat de gede-
puteerdens deser stede zullen adviseren ende aenhouden
dattet landtdrostamt in den persoon van Adam Hin-
derduijn wederom zal werden verheelt ende zoo d’an
dere steden hen souden mogen stooten aen den persoon van de voornoemde
Hinderduijn, dat men om denzelven te geven contente-
ment, zoude mogen proponeren ende goetvinden dat
men denzelven mits zijne swacheijt soude belasten met
een substituit tot zijne costen ende dat men hem oock het
pachten zal verbieden.

[in marge: Noopende de seevonden ontrent Huijsduijnen.]

Noopende ’t poinct van de zeevonden ontrent Huijsduijnen
nae het Ooge toe ende hoeverre de scout van Huijsduijnen
d’zelve vanwegen ’t quartier zal mogen aentasten, is
verstaen dat de gedeputeerdens zullen mogen adviseren
dat de schout voors. de seevonden vanwegen ’t quartier
zal mogen aentasten, die gevonden zullen werden binnen
de l roeden van de buijtengloijinge van de Zandtdijck.
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[in marge: Beroerende combinaetie van eenige dorpen in de verpachtinge.]

Sullen de voornoemde gedeputeerdens mede adviseren om te
voorcomen de smaldeelinge die de pachters tegens de
ordonnantie practiseren, dat men in de naeste verpach-
tinge zoude eenige dorpen in cleinen getale com-
bineren gelijck voor de generale combinaetie plach
te geschieden.

[110verso]

[in marge: Beroerende den ontfang van de 40e penning ten plattenlande.]

Noopende eenige swaricheiden bij eenige scepenen ten
plattenlande gemaect op ’t ontfangen van de xle penning
etc. sijn de gedeputeerdens gelast om te adviseren dat
men in elck stadt soude mogen committeren een goet bequaem
persoon aen dewelcken de respective secretarissen
ten plattenlande alle maenden gehouden zouden sijn
over te leveren pertinente staet van alle de alienaetien
ende hijpothecaetien in denzelven tijt gevallen ende dat de-
zelve gecommitteerde daernae aen scepenen hem soude
informeren op de deuchdelicheit ende waerheijt van den-
zelven staet ende voorts de xle penning daernae
gaen collecteren, mits geniettende een redelick salaris.

[in marge: Noopende de borgen van Simon Jans. Rengers.]

Opte requeste van de borgen van wijlen Simon
Jansz. Rengers, in zijn leven rentemeester tot Eedam,
sijn de gedeputeerdens gelast om te adviseren
dat men behoort te verstaen dat de maendt daer-
voor sij borgen zijn geworden, genomen moet werden
nae proportie van ’t leste jaer van zijn ontfang
daerinne mede begrepen de penningen op intereste
genegotieert. Ende noopende de versochte atter-
minaetie van viii jaren sullen de gedeputeerdens die
hen nevens d’andere steden affslaen.

[in marge: Requeste van Pieter Walichsz. Proost, ontfanger tot Enchuijsen.]

Op de requeste van Pieter Walichsz. Proost,
ontfanger tot Enchuijsen, sijn de gedeputeerdens
gelast om te aenhooren de advijsen van de andere
steden ende hen mette zelve off ende de meeste
ende beste stemmen te conformeren.

[in marge: Gardijn ende mr. Floris van Teijlingen tot Horen.]
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Sijn voorts gecommitteert E. Adriaen du Gardijn, de praesiderende
burgermeester, ende mr. Floris van Teijlingen, gecommitteerde
raedt in ’t voors. collegie, om de voors. resolutie tot
Horen in te brengen ende voorts op alle voorvallende
saken te helpen adviseren ende resolveren ende hen mette
meeste stemmen te mogen conformeren, mits in
cas van swaricheit rapport versouckende.
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[in marge: Lantdrost.]

Opten xixen november 1612 es bij de E. Adriaen du
Gardijn, burgermeester, ende Floris van Teylingen gedaen
rapport van 't gebesoingneerde op de dachvaert tot
Hoorn. Ende by occasie van 't zelve rapport 
gedelibereert zynde op't point van 't landtdrost-
schap es alsnoch verstaen, dat de resolutie
alhyer genomen met de meeste redenen was
gefundeert ende hoewell alle andere
steden inclineerden om noch een landtdrost te
committeren, es evenwell goetgevonden, dat men
van dese stedewegen sall arbeyden om de voors.
resolutie te mogen obtineren ende soo men daer-
toe niet kan comen, dat men alsdan sall mogen
stipuleren dat de twede die genomineert
sall worden, sall wesen een subalterne landtdrost
ende lieutenant van den landtdrost binnen dese
stede residerende ende dat de landtdrost
alhyer sall hebben acht dienaers ende d'andere vier dienaers.
Ende soo in toecomende tyden verstaen wordt dat
het landtdrostschap weder te doen comen in een
persoon dat dezelve tot dienaer sall moeten
blyven. Ende dat voorts die van Alcmaer in allen
gevalle versekert sullen zyn, by sooverre verstaen
soude mogen worden, dat een landtdrost tot
Haerlem soude moeten woonen, dat de landtdrost
tot Hoorn wonende sall moeten ledich staen ende
de principale tot Alcmaer blyven. Ende dezelve
conditie niet geobtineert zynde sall van dese
stedewegen niet mogen geprocedeert worden tot
eenige nominatie. Ende in cas van obtinement
es goetgevonden van dese stedewegen te nomineren
Boudewijn van Rietwyck.

[in marge: Claes Nanninxsz, vroetschap.]

Op den xxven  november 1612 geprocedeert zijnde tot electie
van een nieuwe vroetscap, in plaetse van de burgermeester
Steenhuijs zaliger gedachtenis, is bij de meeste stemmen daertoe
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genomineert ende vercoren Claes Nanninxsz. Houtcooper

[111 verso]

[in marge: Beschrijvinge in 's-Gravenhage.]
[in marge: Beroerende de onaffgedaene poincten.]

Ten voors. dage es mede gelesen een missive van de ge-
committeerde raden in 's-Gravenhage in date den xiiiien deser,
daerbij d' Ed. ende respective steden werden beschreven in 's-Gra-       
venhage tegens de xxvien derzelver maendt, om te helpen
adviseren ende resolveren op de bijgaende poincten van
beschrijvinge. Ende noopende 't ie poinct van de
beschrijvinge, sprekende van de poincten in voorgaende dach-
vaerden niet affgedaen, zijn de gedeputeerdens gelast
hen te reguleren naer voorgaende resolutien desen aen-
gaende genomen ende sonderlinge te helpen insisteren datter
een generale kerckenordeninge zoude gemaect ende gear-
resteert mogen werden.

[in marge: Petitie van Zijne Ex.ie ende de Raedt.]

Op 't iie poinct, sprekende van de petitie bij Zijne Ex.ie

zijne gen. graeff Wm ende de Raedt van Staten
gedaen, tot vervallinge van de lasten van de aenstaende
jare 1613, gedelibereert zijnde, sijn de gedeputeerdens
gelast te aenhooren d'advisen van de andere steden ende hen
mette meeste ende beste stemmen te mogen conformeren.

[in marge: Beroerende de continuatie van de consenten.]

Op’t iiie poinct, daerbij versocht wert coninuatie van de
middelen in den loopende jare ingewillicht ende in treijn
zijnde, sijn de gedeputeerdens gelast om de voors.
continuatie te mogen consenteren, mits alleen difficulterende
de 300m libra ende zoo de voorsittende steden mocht
insisteren op verminderinge van eenige andere middelen, 
zullen de gedeputeerdens in cas 
van apparentie 't zelve oock mogen goetvinden.

[in marge: Continuatie van de convoijen ende xiiii gulden op 't sout.]

Op’t iiiie poinct zijn de gedeputeerdens gelast om te
mogen consenteren in de continuatie van de convoijen, 
mitsgaders van de xiiii gulden op 't sout van de dennen gaende,
ten ware bij eenige steden swaricheijt gemaect
werde noopende de xiiii gulden op 't sout, in welcken gevalle
de gedeputeerdens d’zelve mede zullen mogen difficulteren.
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[in marge: Versouck van de compagnie van Oost-Indien.]

Op’t ve poinct sijn de gedeputeerdens gelast, om noo-
pende 't versouck van de bewinthebbers van de Oost-Indische
Compagnie, t’aenhooren de discourssen van de andere steden
ende hen mette meeste ende beste stemmen te mogen con-
formeren.
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[in marge: Advisen van Constantinopolen.]

Sijn mede gelast om noopende de advisen, gecomen ende noch te
comen van Constantinopolen, te aenhooren naerder opening
van dezelve ende discourssen van de andere steden ende hen te
mogen conformeren mette meeste ende beste stemmen.

[in marge: Versterckinge van de Hoogen Rade.]

Beroerende de versterckinge van de Hoogen Rade zijn de
gedeputeerdens gelast om niet te consenteren in dezelve
versterckinge, tenzij in deselve Raedt ene gecommitteert
werde uijt desen quartiere, ende noopende de personen,
die men uijt dit quartier zoude mogen nomineren, te communiceren
mett d'andere steden van dezelven quartiere ende te ramen
de personen die men in de vergaderinge zal mogen voor-
dragen.

[in marge: Voorvallende saecken.]

Sijn voorts gelast om in alle voorvallende saken te
mogen helpen adviseren ende resolveren ten meesten
diensten van den landen ende hen mette meeste ende beste
stemmen te mogen conformeren mits in cas van swaricheden
rapport versoeckende.

[in marge: Versouck van de octroijanten van de Beemster om de Purmer te bedijcken.]

Is naer deliberatie op 't versoeck van de octroijanten van de
Beemster, om de preferentie te mogen hebben in 't bedijcken
van de Purmer, etc., goetgevonden de gedeputeerdens deser stede
te lasten met geene versouckers van octroij noopende de
voors. bedijckinge in eenige conferentie te comen off ijemant
eenige hope te geven, maer ter contrarie 't verleenen
van 't octroij in de vergaderinge van de heeren Staten bij
alle middelen tegens te houden ende te difficulteren, oock bij
comminatie van't inhouden van de contributien deser stede.
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[in marge: Gardijn ende Coutenburch op de dachvaert.]

Sijn voorts gecommitteert de E. Adriaen du Gardijn,
burgermeester, Adriaen Maertsz. Coutenburch, oudt-burgermeester,
ende een van de secretarissen om de bovengeschreven resolutien
in 's-Gravenhage inne te brengen.

[in marge: Versouck van des straetmakers weduwe.]

Opten xxvie november 1612, gedelibereert zijnde op
't versouck van Pierrine Meinerts, weduwe van Jan Oliviers.,
straetmaker, om te hebben eenich jaerlix onderhoudt, is goet-
gevonden denzelven uijt commiseratie toe te voegen de somme
van hondert gulden 's jaers alle verndel jaer een gerecht iiiie part te beta-
len, inne te gaen van Jacobi lestleden ende gedurende tot weder-
seggen toe.

[112verso]

[in marge: Versouck van Passcier Lammartijn.]

Op't versouck van Passcier Lammertijn om te 
hebben continuatie van 't contract met hem gemaect
gedelibereert zijnde, is niet goetgevonden 't oude contract te
continueren, maer zijn burgermeesteren geauthoriseert om met
hem te handelen op 't behagen van de vroetscappen noopende zijn
blijven hier ter stede, mits geniettende eenige gracelijke ter-
mijnen van de penningen, die hij van de stadt onder hem heeft,
mits bij hem stellende in sulcken gevalle souffisante cautie.

[in marge: Beroerende een arm vondeling op't Ritsevoort.]

Op't versoeck van de buijren op't Ritsevoort, teneinde seecker
arm verlaten kint ende vondeling, in 't huijsarmenhuijs zoude
genomen mogen werden, gedelibereert sijnde is goetgevonden
de regenten van de huijsarmen te belasten om henluijden op de
gelegentheijt van't voorszeide kindt te informeren ende aen burger-
meesteren rapport te doen, om't zelve rapport gehoort zijnde, voort
gedaen te werden naer behooren.

[in marge: Versoeck van Jan Pietersz. van de Nes ende Gerrit Cornelisz.]

Is voorts gelesen een requeste van Jan Pietersz. van de Nes ende Gerrit
Cornelisz. als man ende voocht van Maritgen Lamberts., om te hebben
eenich onderhoudt voor haer kinderen, die bij seker ongeval ende
't onvoorsien affgaen van de vogelroer van een lakaij van Zijn
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Ex.ie graeff Heindrick in haer gesondtheijt gecrenct, ende verleemt
waren, ende betalinge van de medicamenten etc. Ende naer
deliberatie verstaen, dat de supplianten geen fondament en hebben
om de sake stadt ter zake voors. aen te spreken, dan indien men
bij Zijne Ex.ie graeff Heindrick in haer faveur ijet zoude
cunnen tewegen brengen, dat men van stadtswege daer-
toe soude mogen intercederen.

[in marge: Versouck van de gemeene backers.]

Op't versouck van den backers, teneijnde hier ter stede geen
broodt beneden de settinge, noch oock geen buijten gebacken
broodt te soude mogen vercoft werden ende bij keure daertegens
zoude werden voorsien, is naer deliberatie goetgevonden,
alvoren op’t voors. versoeck te disponeren, dat men de coren-
coopers daer in specie bij der supplianten requeste overgeclaecht
wert, daerop zal hooren, ende zijn om 't zelve te doen
gecommitteert meester Pieter Ooloffsz. van der Oort, Borrit Heindrixsz.
ende Jan Philipsz. ende voorts om de vroetscappe te rappor-
teren de gelegentheijt van der sake ende te dienen van haerluijder
advijs om 't selve gehoort etc.

113

[in marge: Versoeck van Lenaert Heindrixz. loopende bode.]

‘t Versoeck van Lenaert Heindrixsz loopende bode, teneijnde ordre
mocht gestelt werden, dat de voerluijden hem des saterdaechs
niet en soude mogen ontrijden ende staen laten etc. is goetgevonden
te stellen in state.

[in marge: Versouck meester Dirck Oirschots.]

‘t Versouck van mr. Dirck Oirscot om in zijn za. vaders
plaetse tot stadts-françoisce-meester aengenomen te werden, is
goetgevonden denzelven aen te nemen op een tractament van
sessendartich gulden in‘t jaer.

[in marge: Versouck van kind voochden van de kinderen van Alidt Cornelisdochter.]

‘t Versouck van Jan Hillebrantsz. de Vos ende Hermen Cornelisz. als
voochden vande nagelaten kinderen van za. Jan Heindrixz. Keijser
geprocreert bij Alidt Cornelisdochter, om te hebben acte van approbatie noopende
de schiftinge, scheijdinge ende deelinge, bij hen in vorige qualité opten
1en augusti 1607 met Jan Maertsz. Leeuwenburch, laeste man
van voornoemde Alidt Cornelidochter gedaen, is goetgevonden te communiceren
met de heeren weesmeesteren, om daerop gehadt hebbende haerluijder bericht
ende advijs, voorts gedaen te werden naer men bevinden zal te
behooren.
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[in marge: Jacob Cornelisz. Timmerman.]

‘t Versouck van Jacob Cornelisz. Timmerman om seker zijn erve
besuijden ’t Zeggelis te mogen betimmeren op conditie van de brant
ende anderen, gelijck anderen ’t zelve gegunt is geweest, es
geaccordeert.

[in marge: Interpretatie op d’ordonnantie van de schippers.]

Is voorts verstaen nopende seker schuijtvoerder die bij die van’t
schippersgilde bekeurt is ter saecke dat hij eenich hout in
zijn schuijt hebbende, vracht aengenomen hadde, indien de zelve
schuijtvoerder bij eede wil verdclaeren ’t zelve hout zijn eijgen
geweest zij te zijn, dat hij geen boete schuldich en is.

[in marge: Beroerende het landtdrostamt.]

Is voorts opt rapport van E. mr. Floris van Teijlingen noopende
’t gepasseerde tot Horen in ’t collegie van de Gecommitteerde Raden in’t
stuck van’t vacerende landtdrost-amt goetgevonden dezelve
te lasten dat hij noch eens zal mogen vernieuwen de presentatie
in voorgaende resolutie begrepen, sonder te comen tot nominatie, ten-
zij dezelve presentatie werde geaccepteert, maer hem bij refuis
laten overstemmen.

[113verso]

[in marge: Presentatie van’t Hontsbosch.]

Opten ixen decembris XVIC twaelff gelesen zijnde
de remonstrantie van die van Schoorl, Groet,
Bergen ende Camp an d’heeren Staten gepresenteert
tenderende om te hebben een inlaege ofte tweede
slaeper tot verseeckeringe van de Hontsbossche, mitsgaders
de beschryvinge by den dyckgrave volgende de
resolutie van den heeren Staten op de voors. remonstrantie
gedaen, es goetgevonden dat de gedeputeerden deser
van stede op de vergaderinge van de hooftingelanden van de Honsbossche
comparerende in alle manieren sullen arbeyden dat
de voors. inlaege ofte tweede slaeper metten
eersten sal mogen werden geleyt, ende ingevalle
men tot dezelve resolutie by inductie van goede
middelen niet en soude konnen comen, sullen van
dese stedewegen protesteren van niet te verstaen
dat haere contributien elders ergens te sullen
worden geemployeert als tot het maecken van de
voors. slaeper.
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[in marge: Roerende het landtdrostschap.]

Is voorts goetgevonden de wyle men verstondt
dat Adam Hinderduyn landtdrost by’t collegie
tot Hoorn ontboden was met alle zyne
dienaers, dat men den voornoemde Hinderduyn soude
aenseggen geensints eenige affneminge van
dienaers te lyden maer dat hy’t zelve sal
excuseren alsoo hem d’heeren van Alcmaer zulcx
hadden expresselick geinterdiceert.

[in marge: De versochte iiicm £ over de steden.]

Opten xven decembris XVIC twaelff es op’t
schryven van de gedeputeerden ter dachvaert in
’s-Gravenhage nopende de versochte iiicm £
over de steden goetgevonden de gedeputeerden
te lasten alsnoch ’t voors. consent te difficulteren
ten ware alle de voorsittende leden consenteerden
ende dat’t merendeel van de leden van desen quartiere
mede daertoe inclineerden, in welcken gevalle
dezelve ’t voors. consent zullen mogen dragen. 

114

[in marge: Nominatie van de nieuwe ouderlingen ende diaconen.]

Es voorts geexamineert de nominatie van de nieuwe
ouderlingen ende diaconen by de kerckenraet tot een
dubbel getal gedaan ende goetgevonden de voors.
nominatie voor dese mael aen te nemen, behoudelyck
dat 't zelve voor’t toecomende niet en sall getrocken
worden in consequentie, maar dat die van de kercken-
raet hen sullen moeten reguleren in conformité van de
resolutie den lesten octobris 1611 genomen, ende
oversulcx geene nominatie doen dan ten
overstaen van de gecommitteerden van vroetschap
ende dat de veranderinge van de kerckenraet voortaen
sall moeten gedaen worden in de somer te weten
in auguste.

[in marge: Nominatie van de nieuwe magistraeten.]

Een zelffen dage es mede geprocedeert tot
nominatie van de magistraet van de aenstaende
jaere. Ende zijn gecommitteert de E. Jan
Pietersz. Stoop ende Pieter Claesz. Vryburch
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om de brieven van nominatie aen Syne Ex.cie

te presenteren.

[in marge: Heerlichheyt van Egmont.]

Op de propostie of men de Heerlichheyt van
Egmont bij occasie dat de zelve to coop es
voor de stadt soude coopen, es goetgevonden
alvoren te onderstaen off men de voors. Heerlichheyt
gecoft hebbende met seeckerheyt soude konnen
behouden ende 't zelve verstaen hebbende zyn
burgemeesteren geauthoriseert om eenigsints te
vernemen tot wat somme die voors. Heerlichheyt
gecoft ofte beleent soude mogen worden.

[in marge: Beroerende de lantdrostendienaers mitsgaders den nieuwen lantdrost.]

Op den xxiiien decembris 1612 es gelesen een missive van de gecommiteerde
raden tot Horen, in date den xiiiien derzelver maendt daerbij burger-
meesteren versocht werden, om goet te vinden dat Hinderduijn, met den
nieuwen landtdrost Jan Pieterz.Vael, op de verdeelinge van haer
dienaers zoude mogen accorderen ende naer deliberatie es goetge-
vonden ende geresolveert dat men de voors. verdeelinge niett en en zal toestaen
tenzij met expresse conditie dat Hinderduijn zal behouden viii 
dienaers ende Jan Pietersz.Vael niet meer als vier laten volgen,
ende dat nae doode van Hinderduijn altijts binnen deser stede
de residentie van den nieuwen zal continueren dat mede dezelve
nieuwen landtdrost gecoren zal moeten werden uijt zoodanige 2 off 3
personen als bij de magistraet deser stede genomineert ende voorgedragen
zullen werden, is mede verstaen dat men zal insisteren om voor onssen
lantdrost te hebben gelijcken proportie in zijn tractament, als
in de dienaers.

[114 verso]

[in marge: Beroerende de compagnie van colonel Hinderson.]

Op den xxiiiien decembr.1612 es geproponeert dat
Zijne Ex.ie gelieft hadde aen den colonel Hinderson te
geven patente, om zijne compagnie colonelle te logeren
binnen dese stede. Ende nae deliberatie goetgevonden
dezelve compagnie te admitteren, mits dat zij hen
zullen onderwerpen alsulcke goede ordre ende regle-
ment als hen bij ofte vanwegen burgermeesteren ende
magistraeten deser stede voorgehouden zal werden.

[in marge: Remonstrantie van de corenexcijs-pachter.]

Opten xxviiien decembris 1612, is naerder geexami-
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neert de remonstrantie van de pachter van de corenexcijs
ende goetgevonden de ordonnantie van dezelve excijs te
amplieren in conformité van de resolutie van den viien marty
lestleden. Ende dat men voorts het woort mauring in de-
zelve ordonnantie bij explicatie zal nemen op drie sacken.
Item dat 't articule sprekende van de Wormer biscuijt ge-
extendeert zal werden tot alle andere vreemde bescuijt,
ende dat men voorts zal interdiceren datter geen bisscuit van
buiten hier ter stede te marct gebracht zal mogen werden
in manden, sacken, ofte anders als in tonnen, mits
van alle tonnen betalende op de proportie van de smaltonnen.

[in marge: Beroerende de woninge van de bierstekers.]

Is mede goetgevonden eerstdaechs te doen renoveren de
keure daerbij geordonneert is, dat nae maij eerstcomende
niemandt zal mogen biersteken, dan die haer woninge zullen
nemem rontsomme de Voormeer, ende dat men oock nae de 
publicatie, de respective bierstekers door de stadtbode
't inhouden van de zelve keure t’haren huijse zal doen insi-
nueren.

[in marge: Nopende de woninge van de tappers.]

Item dat men oock bij nieuwe keure zal statueren dat
geene tappers op xv, xx off meer huijsen nae aen de
bierstekers zullen mogen wonen sonder expres consent van 
de magistraet.

[in marge: Beroerende de nieuwe erven.]

Is mede verstaen dat men tot beter commoditeit ende gerijeff
van de gene die haer woninge ontrent de Voormeer zullen
willen nemen, ‘t nieuwe aengemaecte landt in de Voormeer
eerstdaechs zal affsteken tot erven, om dezelve daernae
te mogen uijtgeven ende vercoopen ende zijn burgermeesteren

115

mitsgaders mr. Adriaen Anthonissoon ende mr. Pieter Ooloffsz. van der
Oort gecommitteert om ‘t zelve te doen ende voorts te disponeren op de raijin-
ge zoo van de zelve erven, als van de straten ende  anders.

[in marge: Beroerende de bierexcijs.]

Is voorts nae deliberatie goetgevonden, dat men bij provisie een proevisie
zal doen, de bierexcijs te verpachten zal voor de tijt van 
vier maenden doen collecteren, ende zijn daer toe gecom-
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mitteert de E. Pieterz. Dirxz Scout ende Jan Philipsz.

[in marge:1613.]
[in marge: Gardijn, Coetenburch ende Coren rapport.]

Opten viien january 1613, es bij de E. Adriaen du 
Gardijn, Adriean Maerts. Coetenburch, burgermeesteren
ende secretaris Coren, gedaen rapport van 't gebe-
sogneerde opten lesten dachvaert in-'s Gravenhage.

[in marge: Beroerende de Egmonden.]

Ten zelven dage es gehoort 't rapport van de gecommitteerdens ende hen geinformeer]
hebbende op de gelegentheit van de graeffschappen van Egmont
ende goetgevonden de saecke te houden in naerder bedencken.

[in marge: Beroerende de iiicm £ over de steden.]

Is noch gelesen een missive van de gecommitteerden raden van de Sta-
ten van Hollant ende West-Vrieslandt; in date den lesten december
1612, daerbij noch instantie wert gedaen, om te hebben consent
van de iiicm £ over de steden, voort loopende jaer 1613 ende nae
deliberatie es goetgevonden dat men alvoren hier op te resolveren, zal
procureren den convocatie van de magistraten van desen quartiere tot Horen
om 't voors. versoeck aldaer van nieus in communicatie te leggen ende
te sien, off op 't zelve bij de gemeene steden, een eenparige reso-
lutie zal cunnen genomen werden.

[in marge: Beroerende de woninge van de bierstekers.]

Is voorts goetgevonden en geresolveert dat men bij keure zal
ordonneren dat nae may toecomende geene bierstekers de
neeringe van biersteken zullen mogen doen, anders als in
schepen ofte kelders, die zij sullen moeten houden ende hebben
in ende rontsomme aen de Voormeer, sonder eenige bieren in hare
huijsen op andere plaetsen staende te mogen  inslaen, ende dat
voorts nae may 1614, geen neeringe van biersteken en sal
mogen gedaen werden dan op het nieu gemaecte eijlandt
in de Voormeer, ende dat men voorts de Voormeer, om te
beter te voorcomen alle occasie van sluickerije, zal met
boomen aen de bruggen op de Voormeer responderende, affsluiten.

[115verso]

[in marge: Beroerende de woninge Bodicheri.]

Is voorts goet gevonden, dat men een woninge voor Bodi-
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gers sal dispicieren, wat beneden in de stadt bij huij-
ringe voor een jaer off twee.

[in marge: De straetmaker.]

Is mede gelesen 't provisioneel accord bij fabryckmeesteren met
Jan Franssoon, zijnde in 't weeshuys, ten overstaen van de
weesvaders gemaect, medebrengende dat hij voor de
reparatie van straten, in plaetse van een blanck de roede
bij  d'oude genoten, zoude genieten 200 gulden s’jaers, mits dat men
hem van stadtswegen daertoe zal bescicken een opperman.
Item dat hij makende eenige nieuwe straten tott laste van de 
burgers, zal hebben van de roede in 't viercant xxv st. mits
den opperman betalende tot zijne eygene costen; maer als
hij van stadtswegen eenige straten ofte bruggen maect
dat hij dan zoude wercken in dachhuyr ende genieten xx st.
's daechs, ende naer deliberatie is goetgevonden 't zelve
accordt bij provisie ende tot wederseggen te approberen.

[in marge: Beschrijvinge tot Hoorn.]
[in marge: De versochte iiicm £.]

Opten xxiien januari 1613, es gelesen missive van de
Gecommitteerden Raden deser quartiere in date den
xviien  deser daerby de steden van de zelffven quartiere
versogt worden haere gedeputeerden tot Hoorn te
seynden woensdaechs toecomende s‘avonts in de
herbergie omme te helpen advyseren ende resolveren
op de pointen in de zelffve missive vervatet
ende eerst off men op de instantie van die
van Hollant sall consenteren in die versochte iiicm £
dan off men 't zelve consent alsnoch sall
difficulteren volgende voorgaende resolutie ende 
nae deliberatie verstaen 't voors. ontrent alsnoch
in conformité van voorgaende resolutie te 
difficulteren.

[in marge: Forten van Blocxzyl ende Cuynre.]

Op’t tweede point off men op die instantie
van die van Overyssel de forten van Blocxzyl
ende Cuynre soude ontledigen van de guarnisoenen
deser quartiere ende henluyden weder in handen
gestelt, es goetgevonden de gedeputeerden te
lasten om dese saecke soo lange mogelick es
met eenige glimpelicke middelen te delaeyeren
ende soo niet hen e mogen conformeren  met 
de meeste ende beste stemmen.
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[in marge: Noopende die viic xlix £ de kercke van Edam competerende.]

Opt iiie point noopende 't versoeck van die van Edam
teneynde den ontfanger Loen in uytgeve zynder
reekeninge geleden soude mogen werden de somme 
van viic xlix £ over 't geene die van Edam noch
resteert aen de xiic £ hen ten regarde van den
brandt geconsenteert de welke ook by den
ontfanger Rengers in uytgeven zyn gepasseert
hoewel hy aen de kerckmeesteren inderdaet niet meer
en heeft betaelt als viiic li £, mitgaders welcken 

d'auditeurs van des gemeene landts reeckeninge
op voorn. ontfanger Loen de voors. viic xlix £
hebben geroyeert ende es nae deliberatie
verstaen dat die gedeputeerden niet sullen mogen
consenteren dat den ontvanger Loen dese viic xlix £
in uytgeven geleden sullen worden doch aleer singulier
te zyn sullen hen mogen conformeren met de beste
ende meeste te stemmen.

[in marge: Restanten van de ontfangers.]

Op’t iiiie ende leste point om eenige ordre te helpen
raemen op de restanten byde ontfangers
overgelevert die van jaere tot jaere seer aenwassen,
es goet gevonden dat die van 't collegie versocht sullen
werden om debvoir te doen tot inninge van de 
restanten ende dat deselve iemant sullen mogen
deputeren om hen te mogen informeren op de
qualiteyten van de restanten.

[in marge: Middelen om de classe te vereenigen.]

Es voorts gelesen missive van de heeren gecommitteerde
raeden van de staten van Hollant in date den xviiien january
lestleden waerby de magistraten deser stede versocht
worden te willen arbeyden tot vereeninge van de
gescheurde classe alhyer ende oversulcx daerinne
te willen secunderen de gedeputeerden van de 
voorn. heeren die hen tot dieneynde alhyer opten
ven  february sullen laten vinden, ende es by
provisie goetgevonden dat burgermeesteren de kercken-
dienaers deser stede voor hen sullen ontbieden
dezelve op 't hoogste recommanderen ende
oock ernstich bevelen hen gemoeden te preparen tot
de meeste ruste ende eenicheyt, ende dat men
voorts eenige uyte vroetshap sall committeren

236



[116 verso]

om op’t besoingne van voors. gedeputeerden in de
classicale vergaderinge te mogen assisteren
ende dat dezelffve oock voortaen in alle kercken-
vergaderinge sullen aff compareren, doch es
de nominatie van de selffve  persoonen noch
uytgestelt tot de naeste vergaderinge.

[in marge: Ampliatie van de ordonnatie van’t huysarmenhuys.]

Opte remonstrantie van de regenten van de
huysarmen binnen deze stede om te hebben eenige
ampliatie van de ordonnantie het huysarmen-
huys gegunt, es goetgevonden de selve ordonnantie
te amplieren in plaetse dat de kinderen aldaer
ontfangen wordende mosten wesen onder de veertien 
jaren, sullen moeten wesen beneden de 
twaelff jaren oudt, dat voorts geene kinderen
van uytheemtzge ouders buyten Hollant geboren sullen
mogen werden ontfangen, tenzy haere ouders seven jaere
continuelicken binnen Alcmaer hebben gewoondt, van
gelycken geene kindere binnen Hollant geboren ten
sy haere ouders vier jaeren alhyer hadden gewoont.

[in marge: Coorndragers.]

't Versoeck van de coorndragers om te mogen dragen
alle het greyn ende cooren dat van buyten incomende
op de marct vercoft worden, es offgeslaegen.

[in marge: Hoornsche schuyten ende appelschuyten.]

Op't versoeck van de buyren van de noortzyde
van Dronckenoort om 't water aldaer ontlast
te hebben van de Hoornsche schuyten mitsgaders
d'appelschuyten. Es goed gevonden dat voortaen
in conformité van voorgaende resolutien geene
Hoornsche veerschuyten meer in’t water van
Dronckenoort sullen mogen leggen als twee
schuyten die op dien dach sullen vaeren ende dat
de reste in de Voormeer sullen moeten leggen
ende 't vorder versoeck van de appelschuyten es
in state gestelt.

[in marge: Ordonnantie van de caesdragers.]

Op't versoeck van de caesdragers, es goetgevonden
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haere ampliantie ordonnantie te amplieren
dat niemant op vrydachs ofte saterdaegen
noch binnen haer camer ofte daerbuyten sall

117

mogen spelen met eenigerhande spel noch om gelt
noch oock in 't gelach op peene van ses weecken
gesuspendeert te zyn ende daerenboven een gulden in de bos.

[in marge: De kinderen van Roel Jaep.]

Het versoeck van de buyren over de Geest om twee van de
kinderen van Roel Jaep ende Alidt Jans in’t huysarmen-
huys te mogen hebben, syn burgermeesteren geauthoriseert
om met dese kinderen te handelen als zij goet zullen
vinden te handelen met het verlaten kindt op’t Ritsevoirt.

[in marge: Jacob Pietersz. Praet.]

't Versoeck van Jacob Pietersz. de Praet om zyne
goeden uyte weescamere te mogen lichten alsoo hy
tot zyne mondige jaeren gecomen es, es offgeslaegen.

[in marge: Regenten van’t weeshuys.]

Syn voorts de regenten van't weeshuys geauthoriseert
om te mogen handelen met Jan Claesz. Decker, ende dat
deselve hem een jaerlicxe pensie sullen mogen
toevoegen voort cureren van de persoonen met het
scheursel gequelt ziynde mits dat het sallaris
daervan ten proffijte van't weeshuys sall comen.

[in marge: Snydersgilde.]

Op de requeste van de raets van snydersgilde
zyn gecommiteert de E. IJff Maerts laeckencoper
ende Mr. Pieter Olofts van der Oort om hen op de
gelegenheyt van de voors. requeste te informeren
ende de vroetschappe te dienen van advys.

[in marge: Woninge voor Bodechero.]

Syn voorts burgermeestern geauthoriseert om naer mr.
Dirck Orschot te handelen op de overneminge
van 't huys van Hoogelandt om by de stadt
gebruyct te worden tot woninge van Bodechero.

238



[in marge: Mr. Floris van Teilingen rapport.]

Opten xxviiien january 1613 es bij de E. mr. Floris van
Teilingen gedaen rapport van't gebesogneerde op den lesten
dachtvaert tott Horen.

[in marge: Nieuwe beschryvinge op de naerder ordre op de inninge van de restanten.]

Is voorts gelesen een missive van de magistraten ende gedeputeerdens
van de steden van West-Frieslant ende Noorderquartiere, in date den 24en

deser, daerbij de voors. steden van nieus werden beschreven te-
gens de xxxen deser tot Horen, om naerder te adviseren ende resol-
veren op de naerder ende beter ordre tot inningen vande restanten
van de respective ontfangers. Ende gedelibereeert zijnde op de 
voorslach ten fijne voors. bij de voors. missive gedaen, van dat de 
respectieve steden zouden aennemen 't haren laste, alle maenden een

[117 verso]

gerecht xiien paert van de verpachte middelen, ende daer voren vast-
staen mits genietende iii ter hondert. Ende dat bij gebreken van de
betalinge, de inwoonders van de gebrekige steden in andere
steden zouden arrestabel zijn etc. Is verstaen dat de zelve
voorslach niet wel practicabel en soude zijn ende dienvolgende
goetgevonden den gecommitteerden van dese stede te lasten om de
voors. voorslach voor alsnoch te difficulteren. Ende niettemin
nevens de anderen gecommitteerdens helpen ramen ende arresteren
alsulcke andere ordre, als zij tesamen sullen cunnen goet-
vinden, ende in specie mogen insisteren, ten fijne de res-
pective ontfangers werden beschreven om aen de Gecommitteerde
Raden over te leveren pertinenten staet ende specificatie van
haer restanten, met namen en toenamen van de debiteurs ende
expressie van de schult en de pacht mitgaders 't saisoen daer
de schult uijtspruijt, ten einde de voorn. heeren Gecommitteerde
Raden hen daernae op de deuchdelickheijt van de zelve restanten
en souffisantheijt van de debiteuren moeten informeren.
Ende is goetgevonden den praesiderende burgermeestern mitgaders E. mr. Floris van 
Teilingen, gecommitteerde in de collegie tot Horen
te committeren om d' voors. resolutie aldaer in te brengen en voorts op andere voorvallende 
saken te mogen resolveren mits in cas van swaericheyt rapport versouckende.

[in marge: Ordonannatie van de caesdragers.]

Is voorts voorgelesen de ordannantie ende articulen van de
caesdragers, bijeen uijt de oude ordonnantien getogen ende
in ordre gestelt, ende goet gevonden de selve zoo te appro-
beren, ende aen den opsiender over te leveren.
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[in marge: Beroerende de plaetse tottet gieten van't geschut voor de admiraliteijt.]

Is voorts goetgevonden, indien de gelegentheit sich praesen-
teerde, dat men hier een geschutgieter conde crijgen van
de admiraliteit, dat men dezelve gelegentheyt zoude
mogen aennemen, als men met aenwijsinge van een erff
ofte plaetse tot timmeringe van een huisinge, d'zelve
zoude cunnen becomen.

[in marge: Beroerende Casper Benoist, ende dr. Anthoni Hagenoy.]

Voorts de wijle men verstont dat het nieuwe huijsarmen-
huijs, te clein viel voor de kinderen in 't huijs zijnde, is
goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om Cas-
par Benoist aen te seggen dat hij tegens may naestco-
mende de stadtswoninge zal moeten ontruijmen in-
dien sij daertoe eenige fondament cunnen vinden, 't zij van 
wegen zijn excessen, als niet naecomen van de conditien
bij hem in zijn aenneming belooft, daerop burgermeesteren
voornoemd hen zullen mogen informeren. Is mede
goetgevonden ten aensiene van de brouwerije, te persisteren
bij voorgaende resolutie van dr. van Hagenoy nae maij daeruyt
te doen vertrecken.
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[in marge: Een vierde moeder van’t huijsarmenhuijs.]

Is mede goetgevonden ten versoeke van de regenten van de voors.
huijsarmenhuijse tot de drie moeders van den zelve huijse 
nog een vierde te committeren.

[in marge: Lijste vande capitale contribuanten in de impost van’t sout.]

Is noch goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om te mo-
gen resumeren ende arresteren de lijste van de capitale 
contribuanten in de impositie van’t sout.

[in marge: Versouck vande scoenmakers.]

Is gelesen een requeste van de gemeene gildebroederen van’t scoen-
makersgilde hier ter stede mitsgaders een contra-requeste van eeni-
ge oude scoenverkoopers, ende naer deliberatie goetgevonden bij for-
me van interpretatie van de gildebrieff van’t voors. gilde te ver-
claren dat niemant hier ter stede eenige oude schoenen zal 
mogen vercoopen binnen dese stede die buijten de stadt opgemaect zijn.
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[in marge: Versouck Jan Dirxz.]

’t Versouck van Jan Dircxzoon om een huijsgen te mogen timme-
ren aen de noordtzijde van’t Seggelis tegensover de Ruijterstuijn 
es affgeslagen.

[in marge: Beroerende de neeringe buijten de Boompoorte.]

Opte remonstrantie vande gemeene cramers in de Nieuwe Stadt 
is goetgevonden den officier scherpelicken te belasten dat 
hij de keuze ofte resolutie genomen van geene neeringe 
buijten de Boompoorte te mogen doen, precise zal executeren 
ende zo vandezelve genomene resolutie geen keure en is 
gemaect dat men eerstdaechs ’t zelve noch zal doen.

[in marge: Meester Dirck Oirschot.]

’t Versouck van mr. Dirck Oirschot om tegens de overdoeninge 
van zijn nieu-gecochte huijs op’t Agterfnidsen in recompense 
te mogen genieten de weddens van c gulden s’jaers bij zijn salige vader 
als ordinaris francois-meester genoten, es affgeslagen ende goetgevonden 
hem de huijsinge te laten houden.

[in marge: Beroerende lantdrostdienaers.]

Is voorts op‘t rapport van de E. mr. Floris Teijlingen goet-
gevonden bij provisie den nieuwen lantdrost Jan Pietersz. 
de Vael te laten volgen de helft van de dienaers.

[in marge: Gedeputeerden om te assisteren op’t besonige van de commissarissen.]
[in marge: Commissarissen te defroijeren.]

Opten iien februarij 1613 es goetgevonden in conformité 
van de resolutie van xxiien januarij voorleden 
te deputeren de E. Adriaen du Gardijn ende dr. 
Adam van Foreest om te assisteren op’t besoingie

[118verso]

van de heeren commissarissen tot vereeninge van de classe deser 
stede. Ende zijn de heeren burgemeesteren voorts 
geauthoriseert om die voornoemde heeren commissarissen tot 
coste van de stede te defroijeren.
 

[in marge: Mr. Floris van Teijlingen rapport.]
[in marge: Reekeningen bij de ontfangers te doen.]
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Es voorts bij de E. mr. Floris van Teijlingen 
gedaen rapport van ’t gebesoingieerde ter dachvaert 
tot Hooren ende goetgevonden dat dezelve 
van dese stedewegen sall mogen consenteren 
dat d’ontfangers sullen mogen worden aengeschreven 
tegens Martius toecomende te prepareren ende 
over te leveren hare reekeningen van de middelen 
innegegaen 1e augusti ende octobris XVIC elff 
die voor een jaer verpagt zijn ende daerna 
tegens october toecomende hare reekeninge 
van de middelen innegegaen 1e augusti ende 1e

octobris 1612 ende voorts van de verpondingen 
van XVIC twaelff mitsgaders van de middelen 
innegegaen 1e aprilis 1613.

[in marge: Ondersoeck van de comptoiren van den ontfanck.]

Ende is mede goetgevonden de Gecommitteerde 
Raden te authoriseren om te mogen ondersoecken 
de staet van de respectieve comptoiren om 
alsoo goede kennisse te hebben wat penningen bij de
comptoiren behoiren te wesen.

[in marge: Loyerye van Harck Ariensz. op de Visschersbuyrt.]

Op’t versoeck van de buyren van de visschersbuyrt 
van de Visschersbuyrt es goetgevonden Harck 
Ariensz. Schoenmaeker te lasten dat hy met het 
maecken van de loyerye aldaer sall disisteren 
ende dat men voorts sall letten om ter gelegener 
tyt oock te doen vertrecken de loyeryen aen de 
noortzijde van d’ Oude Gracht en daertoe despicieren
andere bequame plaetse.

[in marge: Aelbert Jansz. opperman.]

‘t Versoeck van Aelbert Jansz. om te mogen hebben 
quytscheldinge van de somme van xxvii gulden van 
verlopen verpondingen es geconsenteert mits dat
hy verclaere ’t zelve om Godeswille in zyn 
armoede te begeren in conformité van voorgaende 
resolutie.
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[in marge: Weversgilde.]
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Es mede gelesen de requeste van deecken ende raets
van weversgilde mitsgaders de contrarequeste
van de affgegaene deecken ende raets ende verstaen
dat een yegelick, ’t zy gildebroeder ofte geen, 
gehouden sall wesen ’t xxvie  articule van haere 
ordonnantie te voldoen.

[in marge: Versoeck van Matthijs Willemsz. brouwer in’t Lam.]

Opten ixen februarij 1613 es op de requeste van Matthijs Willemsz. 
brouwer in ’t Lam, daerbij hij versoect dat de palingschuijr aen 
zijn brouwerije verheelt, uijt de contributie van de verpondingen 
gedaen ende bevrijt soude werden om redenen in de selve requeste 
gededuceert, goetgevonden deselve te stellen in handen van de- 
gecommitteerdens op de tauxatie van de huijsen etc. met authorisatie om de-
selve palingschuijr van de verpondingen te mogen ontslaen indien zij bevinden 
deselve schuijr aen zijn brouwerije verheelt geweest te zijn 
eer deselve brouwerije in de contributie van de verpondinge 
gestelt ende getauxeert is geworden,

[in marge: Mr. Paulus van Asperen ende Robrecht van Scilperoort binnen gestaen.]

Ten voors. dage es zijn binnengestaen de E. meester Paulus 
van Asperen ende Robbrecht van Scilperoort gecommitteeerdens 
van Zijne Exie ende Gecommitteerde Raden van de Staten van Hollandt 
ende West-Frieslandt de welcke overgelevert hebbende 
haerluijder brieven van credentie volgende haere last 
alsnoch instantie hebben gedaen teneijnde van deser stede-
wegen alsnoch consent gedragen mochte werden tottet 
middel vande iiicm pond voor den loopende jare 1613. Waerop 
gedelibereert zijnde es goetgevonden noch te persisteren bij 
voorgaende resolutie ende dienvolgende ’t voors. consent 
noch te difficulteren ende dat men ’t zelve bij de voors. ge-
committeerdens bij met d’onvermogentheijt ende decadentie 
van de neeringe deser stede ende andere glimpelicke 
redenen zal excuseren.

[in marge: Beroerende de bierstekers ten plattenlande.]

Is noch goetgevonden mr. Floris van Teijlingen gedeputeerde 
van wegen deser stede in’t collegie van de Gecommitteerde Raden 
tot Horen te authoriseren om in’t voorges. collegie serieusselick 
te insisteren ende aen te houden teneijnde het leste placcaet 
van de E. Mo. heeren Staten op’t affschaffen van de bierstal-
len ten plattenlande percisie mach werden achtervolcht 
ende geëxecuteert.
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[119verso]

[in marge: Rapport noopende ’t kerckelick besogne.]
[in marge: Kerckelicke ordre binnen dese stede.]

Is voorts bij de gedeputeerdens van de vroetschappe geas-
siteert hebbende op’t besogne van de gecommitteerdens van de E. 
heeren gecommitterde raden van Hollant met de respectieve 
kerckendienaeren sorterende onder den classe van 
Alcmaer gedaen rapport van ‘t gepasseerde op‘t
zelve besogne. Ende is bij occasie van‘t
selve rapport goetgevonden in conformité van de reso-
lutie van de heeren Staten genomen in julio 1612
bij provisie van dese stedewegen aen te nemen 
de kerckelicke ordonnantie van de jare 1591, zoo 
noopende de verkiesinge van kerckendienaeren, ouder-
lingen ende diaconen als oock in’t houden ende 
assisteren van kerckelicke ende classicale verga-
deringen ende andere saken in de particuliere ende 
classicale vergaderingen practicabel wesende.

[in marge: Noopende ‘t assisteren van 2 vroetschappen in alle kerckelicke 
vergaderingen hier ter stede.]

Is mede goetgevonden te resolveren dat men voortaen op alle 
ver kerckelicke vergaderingen hier ter stede twee uijt de vroet-
schappe sullen compareren om kennisse te hebben 
van alle datter passeert ende alles daer te dirigeren 
ende te beleijden tot onderlinge ruste, vrede ende eenigheijt 
ende te letten datter er niet gehandelt, gedaen ofte voorge-
nomen werden tot naedeel en prejudicie van deser 
stede geregticheijt ende van alle swaricheijden aen de 
vroetschappe te doen rapport. Ende zijn voor den 
loopenden jare 1613 daertoe gecommitteert de E. Adriaen 
du Gardijn ende dr. Adam van Foreest vroetschap-
pen en raden deser stede.

[in marge: Beschrijvinge in ‘s-Gravenhage.]

Opten iien marty 1613 es gelesen een missive van de ge-
committeerde raden in Hollant in date den xxien februarij lestleden 
daerbij de edelen ende steden werden beschreven om te-
gens de iiiien marty te comen in s-Gravenhage met laste 
om te helpen adviseren ende resolveren op de bijgaende poincten 
ende es naer deliberatie op dezelve goetgevonden ende 
geresolveert zoo volcht.

[in marge: Beroerende de iiicm pond over de stede.]
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Eerst noopende de recharge die gedaen werdt om alsnoch 
te hebben consent totte iiicm pond voort loopende jaer 1613 es naer 
deliberatie goetgevonden in conformité van voorgaende reso-
lutie ’t zelve consent alsnoch met de beste ende glimpe-
lixte redenen te execuseren. Doch ingevalle d’andere 
steden van dit quartier d’voors. 300m pond consenteren dat 
alsdan de gedeputeerdens deser stede mede zullen mogen 
consenteren mits daertegens obtinerende een generale affschaf-
finge van de bierstallen ten plattenlande off eenige andere 
favorable conditie voor dese stede ende anders niet.
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[in marge: Onaffgedane poincten.]

Beroerende 't ie poinct van de beschrijvinge sprekende van de onaffge-
daene poincten, in voorgaende dachvaerden in bedencken gehouden,
zijn de gedeputeerdens gelast hen te reguleren naer voorgaende
resolutien daerop genomen.

[in marge: Resumtie van de ordonnantie van de gemeene middelen.]

Op't iie poinct sprekende van de resumtie van de ordonnancien
van de gemeene middelen, sijn de gedeputeerdens gelast om
d'zelve nevens d'andere steden te helpen resumeren, ende te
letten dat d'zelve zulcx mogen werden gedresseert dat
die metten minste quetse van de ingesetenen van't landt
ende de steden ende leden vandien, ende ten meeste dienste
van’t gemeen mogen werden gepractiseert. Ende
zijn mede gelett ordre te stellen op d’aenstaende verpach-
tinge.

[in marge: Openinge van de advisen.]

Sijn mede gelast om te hooren openinge van de advisen
sedert het scheijden van de leste vergaderinge uijt versceij-
den quartieren gecomen ende daerop nevens d'andere leden van de
vergaderinge helpen resolveren ten meesten dienste van de
lande, mits in cas van swaricheijt rapport versoeckende.
 

[in marge: Gecommitteerdens in de generaliteit ende in de Raedt van Staten.]

Is noch goetgevonden dat de gedeputeerdens deser stede
hen mette andere steden zullen mogen conformeren
noopende 't committeren van eenige personen zoo in 't
collegie van de generaliteit als van de Raedt van Staeten
mits doende instantie, datter een van Alcmaer in 't eene off
andere collegie zoude mogen werden gecommitteert.
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[in marge: Auditeuren op de rekeninge van de generaliteijt.]

Noopende 't poinct van de continuatie van de auditeuren op
de rekeninge van de generaliteijt es goetgevonden de gede-
puteerdens te lasten als voren.

[in marge: Voorvallende saken]
[in marge: Wittendel ende Stoop ter dachvaert.]

Sijn mede gelast om op alle voorvallende saken te helpen
adviseren ende resolveren ten meesten dienste der landen, mits
in cas van swaricheijt rapport versouckende ende is de burgermeester Jan
Pietersz. Stoop, gecommitteert om nevens de praesiderende burgermeester de voors.
resolutie in te brengen .

[in marge: Beroerende 't service van de soldaten.]

Is voorts geproponeert, dat de burgeren deser stede eenige
soldaten generalicken gelogeert gehadt hebbende generalicken
misgenoegen hebben met het sevice van vi stuijvers ter weecke,
ende weijgerich zijnde om de soldaten daervoren in te houden
etc. Ende nae deliberatie es goetgevonden dezelve te laten
volgen 9 stuijvers ter weecke gelijck als bij voorgaende compagnien zijn
genoten behoudelicken dat men d'zelve betalinge bij ordonnatie
van de Gecommitteerde Raden wederomme zoude cunnen recouvreren.

[120 verso]

[in marge: Beroerende Hermannum Follinum.]
[in marge: Ordre op de scole.]

Op de recommandatien bij de heeren burgermeesteren van Haerlem
ende den heere advocaet Oldenbarnevelt gedaen van de 
persoon van Harmanno Folino, totten conrectoramte
in den schole deser stede gedelibereert zijnde, es goet-
gevonden den persoon van Follino te dimitteren, ende zijn
versoeck te excuseren. Ende is teffens goetge-
vonden ende geresolveert, dat de heeren scolarche neffens 
de E. Jan Pietersz. Stoop, Adriaen du Gardijn, out-burgermeesteren,
Pieter Claess. Vrijburch, ende mr. Pieter Ooloffsz. van der Oort 
tesamen zouden letten op de gelegentheijt van de scole
ende hen behoorlicken ondersoucken de gebreken ende
defecten van de zelve scolen, ende dispicieren voorts de
bequaemste expedienten ende middelen, daermede de
schole wederomme zouden mogen gebracht werden in goede
ordre ende welstandt, om daervan rapport gedaen
zijnde, voorts daerinne gedaen, ende gedisponeert
te werden naer behooren.

246



[in marge: Aditeurs van de rekeninge van de collecteur van de verpondingen.]

Is voorts goetgevonden te committeeren totte auditie
van de rekeninge van de collecteur van de verpondingen
de annis 1610 ende 1611, Pieter Dirxz. Scouten, mr. Pieter
Ooloffsz. van der Oort, Jan Adriaen Snoeck ende
Cornelis Dirxz. Gorter.

[in marge: Buijten de Kennemerpoorte 't versouck van de rentemeester Paeu.]

Op't versouck van Pieter Jacobsz. Paeu, rentmeester om
in zijn thuijn ofte boomgaertie een steenen speelhuijsgen
te mogen maken, es goetgevonden hem 't zelve te
accorderen

[in marge: Beroerende 't versouck van de cleeermakers.]

Op 't rapport van de E. IJff Maertsz., lakencooper ende mr.
Pieter Ooloffsz., es noopende 't versouck van de cleermakers
verstaen, dat over de proeve van een coussemaker,
altijt mede een van de coussemakers geroepen zal moeten
werden. Item dat de weduwen van de gildebroederen 't gildt
zullen mogen nae houden, mits gebruijckende een meester
knecht.

[in marge: Beroerende de woninge Bodicheri.]

Van nieus gedelibereert zijnde op de woninge Bodicheri,
es noch niet goetgevonden een  huijs beneden in de stadt
te coopen, maer te persisteren bij voorgande resolutie.

[in marge: Versouck van de regenten van't weeshuijs, beroerende Jan Claess. Decker.]

Op't versouck van de regenten van den weeshuijse
is goetgevonden om aen de weeshuijse geappliceert de
woningen daer mr. Adriaen van Veen tegenwoordich inne woont
ende daer Pieter Cornelisz., predicant zaliger inne gewoont heeft, om
metten zelven Jan Claess. Decker te accommoderen, gede-
libereert zijnde, es goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om te nemen oculairie inspectie van de gelegenheijt van de
plaetse ende rapport te doen.

[121verso]

[in marge: Versoeck van de regenten van’t weeshuijs.]
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Opten ven martij anno XVIC derthien es op 't rapport
van de heeren burgemeesteren goetgevonden de regenten
van't weeshuijs te accommoderen met de woningen
van mr. Adriaen van Veen ende Pieter Cornelisz., mits
dat het weeshuijs wederom ten proffijte van de stadt
sullen cederen ten proffijte van de camers van de stadt 
ende het huys by Pynaecker bewoont, het erffve 
streckende van het eynde van 't Boshuys zuydt aen 
tot aen 't erffve van de 't voors. huys van Pynaecker. 
Ende dat voorts die van 't weeshuijs de voors. 
twee woningen metter tijt sullen eerlicken voorsien 
met twee viercanten ende dat dezelve voorts sullen 
letten om de erffven achter 't Boshuys op seeckere 
conditien van timmeragie op sekere hoogte uyt 
te geven.

[in marge: Versoeck van eenige bierstekers.]

't Versoeck van Baltis Christerentsz., de weduwe
van Reyer Vredricxsz., Thomas Jansz., cum socys, alle
bierstekers om in heur regardt te doen cesseren
de keure tot laste van de bierstekers geemaneert
es affgeslaegen ende goetgevonden de keure te doen
executeren.

[in marge: Versoeck van Willem Jansz., brouwer.]

't Versoeck van Willem Jansz., brouwer van de Arent, om de
brouwerye van 't Oude hoff in huyre te hebben
es offgeslaegen conform voorgaende resolutie.

[in marge: Versoek van Pieter Joppen.]

't Versoeck van Pieter Joppen, om te hebben 't geheele
recht van 't ycken ende branden van alle maten ofte
anders eenich tractement te mogen genieten,
geexamineert zynde, es niet goetgevonden den zelffven
eenich ordinaris tractement te geven, maer dat men
hem sal consenteeren de somme van t’sestich
guldens te betaelen op drie jaeren telkens een
derde paert, behoudelick soo den officier middelertijt 
quaeme te overlijden, dat het geene alsdan noch 
onverschenen es sall cesseren, mits dat men
in sulcken gevalle op de voors. ycke sall letten,
om die aen hem ofte yemant anders te confereren.

[121verso]

[in marge: Emmerluyden.]
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Op't versoeck van de emmerluyden, es goetgevonden 
dezelve te vergunnen in plaetse van een stuver
die zy jaerlicx van yder emmer genoten hebben,
een braspenning, ende dat men dezelve voorts sall
voldoen van haere elff daegen, die zy onder de
burgerye hebben omgegaen tot twaelff stuvers
’s daechs, ende dat men voorts een yder ten eersten
sall adverteren by clockgeslach dat hy zyn brant-
gereetschap sal schicken gereet te hebben op de 
penen daertoe gestatueert, ende het vorder
versoeck om ontslaegen te zyn van de vyff verloren
emmers es afgeslaegen. 

[in marge: Versoeck van Cornelis Sijtges ende Thomas Garbrantsz.]

't Versoeck van Cornelis Sijtges ende Thomas
Garbrantsz., om te mogen betimmeren haer
erffve aen de zuytzyde van't Seggelis aen de stadts
Cingel met een pannebackerye ofte tanerye
es offgeslagen.

[in marge: Willem Christoffelsz., pachter van de stadts excys.]

Op de requeste van Willem Christoffelsz. als 
pachter geweest van de stadts lakenexcys ende 
brandewynexcys es den zelven gegunt 
quytscheldinge van een vierde paert van de somme 
van ic lxviii gulden die hy in den selffve pachte 
noch schuldich es ende nopende de leste atterminatie
van drie jaeren mits stellende suffisante 
cautie.

[in marge: Jacob Sijmonsz., scheepmaker.]

Opte requeste van Jacob Symonsz. scheep-
maecker, by de welke hy presenteert affstant
van zyne hellinge te doen, mits dat hem daeraff 
in redelicheyt vergoedinge soude geschieden, es 
goetgevonden te committeren de E. Adriaen 
Hendrickxs. Rabbi, IJf Maertsz., laeckencooper 
ende Jan Philipsz., om hem mitsgaders de buyren 
van de Visschersbuyrt te hoiren ende de 
vroetschappe daervan rapport te doen ende 
dezelve te dienen van haere advys.

Gehoort het rapport van de gedeputeerdens hier ter zijden, es goetgevonden Jacob Sijmonsz., 
voor de affstant van zijne hellinge toe te leggen de somme van hondert gulden 's jaers zoo 
lange hij leeft, ende zijne huijsvrouwe indien zij hem overleeft, daer na nog L. guldens 'sjaers
mede haer leven lang, des zijn de voors. gedeputeerdens noch geauthoriseert om te ramen en 
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de tauxeren, hoe vele de huijsen daer ontrent door 't wechnemen van de voors. hellinge zullen
verbetert zijn ende totte voors. lijffpensie behooren te contribueren.

122

[in marge: Caesdragers.]

Es voorts verstaen dat de caesdragers geene pintgens
sullen mogen ontfangen alwaert alsschoon dat yemant
haer dezelve ongeeyscht aenbode te geven ende dat
de toesiender precyse daerop sall letten ende
de overtreders straffen met suspensie van ses
weecken.

[in marge: Wittendel, Stoop ende Foreest rapport.]

Opten vie aprilis es by de burgermeester Wittendel
mitsgaders die E. Jan Pietersz. Stoop, oudt-burgermeester, 
ende Nanning van Foreest, secretaris, gedaen rapport van
’t gebesoingieerde op de leste dachvaert in ’s-Gravenhage.

[in marge: Casper Benoist.]

Is voorts goetgevonden dat d’heeren burgermeesteren voor ende
aleer te procederen tot executie van de resolutie
opten xxviiien january lestleden in’t regard van Casper
Benoist genomen hen sullen informeren by de
binnenmeester van’t huysarmenhuys ofte andere
off de voornoemde Benoist alsnoch es continuerende
in de zydt-twynerye zulcx hy volgende contract
met hem gemaect, gehouden was.

[in marge: Dr. Anthoni Hagenoy.]

Opte requeste van Anthoni Hagenoy om te
hebben remissie van de huyre van de brouwerye en is
voor alsnoch niet goetgevonden te disponeren, maer
zyn de heeren burgemeesteren gelast hem aen te seggen
dat hy volgende voorgaende resolutie de brouwerye
ontruyme ende dat men daernae op zyn versoeck
favorabelick sal disponeren,

[in marge: Meester. Pieter Oloffs organist.]

Ende zyn d’heeren burgemeesteren mede geauthoriseert
om met meester Pieter Oloffs te handelen op de 
continuatie van zyne dienst als organist.
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[in marge: Jan Pietersz. Stoop in‘t collegie ter admiraliteyt.]

Opten xxviiiien aprilis 1613 es goetgevonden in de
plaetse van de E. mr. Jan van Wittendel te 
committeren de E. Jan Pietersz. Stoop tot
raedt in’t collegie ter admiraliteyt van West-
Vrieslandt ende Noorderquartiere.

[122verso]

[in marge:  F.van Teylingen in‘t collegie tot Hoorn.]

Is mede goetgevonden op‘t schrijven van de heeren
Gecommitteerde Raeden van West-Vrieslandt ende
Noorderquartiere te continueren voor den aenstaende
jaere in ’t collegie van de voors. heeren Gecommitteerde
Raeden de E. mr. Floris van Teylingen.

[in marge:  J. Paeu op de reeckeningen van de ontfangers.]

Es noch goetgevonden op ‘t schryven van de voornoemde
heeren Gecommitteerde Raeden te committeren de
E. Jan Gijsbertsz. Paeu op de auditie van de
reeckeningen van de ontfangers van de middelen in 
augusto 1611 voor een jaer verpacht.

[in marge: Inninge van de restanten van de verpondingen.]

Voorts es goetgevonden met alle debvoir te doen
procederen tot inninge van de restanten van de 
verpondingen ende dat men nae een- ofte
noch ten hoochsten twee insinuatien door een
ofte twee boden te doen, die gebrekige sall
doen executeren.

[in marge: De bruggen te repareren.]

Is noch goetgevonden met den eersten te
voorsien ende repareren de bruggen binnen dese
stede ende dat tot dien eynde eenige de heeren
burgemeesteren neffens fabrycmeesteren dezelve
bruggen sullen inspecteren ende daerop ordre doen 
stellen t’sy om de zelve met steenen bogen
te maecken ofte anders met hout te repareren 
tot haere E. discretie.

[in marge: ’t Diepen van de wateren.]
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Van gelycken is geresolveert dat men de keure
van’t diepen van de wateren binnen dese stede 
sall doen vernieuwen ende wederomme executeren
soo in de wateren ’t voorleden jaer beschouwt
als oock in de Leet ende Nieuwesloot mits dat
de burgers haere platingen behoorlicken sullen 
moeten repareren ende onderhouden.

[in marge: Tegens de bierstekers.]

Is noch goetgevonden dat de bierstekers, die
nae mey eerstcomende aen de Voormeer haere
woninge niet sullen nemen, gehouden sullen zyn

123

van alle haere bieren die sy in haere huysen sullen 
willen inleggen tot haere drinkelbieren te haelen
behoorlicken billets ende daervan betaelen den behoorlicken
excys, te weten van de cleijne bieren burgers- 
excys ende van de bieren boven de drie gulden tappers-
excyijs, ende soo wat bieren nae mey eerstcomende in haere
kelders ofte huysen bevonden sullen worden daer
van sullen dezelve nade den voors. excys gehouden
zyn te betaelen. Dat voorts geene bieren nae
‘t afflaten vande van’t luyen van de wachtclock in eenige
open noch beslooten schuyten in de wateren deser stede
buyten ’t water van de Voormeer gehouden sullen mogen
worden in meerder quantiteyt als van een halff
cleyn bier op de verbeurte van de zelve bieren ende de
vordere penen by voorgaende keuren gestatueert.

[in marge: Versoeck van Jan Jansz. Rinnegum.]

Op‘t versoeck van Jan Jansz. Rinnegum es goetgevonden
alvoren te committeeren de E. IJff Maerstsz. Laeckencoper
ende Jan Willemsz. Salines om te nemen inspectie
van de plaetse alwaer de voornoemde Jan Jansz. van meeninge
es zyne papiermolentgens op te setten, ende zyn
de burgermeesteren geauthoriseert om op derzelffver
rapport hem te verlenen adres aen de camere
van de reeckeninge ofte anders ’t zelve aff te slaen. 

’t Rapport van de heeren gecommitteerden gehoert, 
es goetgevonden dit versoeck toe te staen, actum den 27en aprilis 1613.

[in marge: Graeffven int cappel te maecken.]
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Op‘t versoeck van de regenten van’t capels gasthuys
es goetgevonden dezelve te consenteren in de
voors. capelle te mogen vercopen ende verhuyren
eenige graeffven ende tot begraeffninge van de
dooden mit ende zyn de heeren burgermeesteren geautho-
riseert hen daerop te geven soodaenige ordre
als noodich sall zijn.

[in marge: Geschutgieterye van de admiraliteyt.]

Is mede goetgevonden om te becomen de geschutgieterye
vand admiraliteyt van desen quartiere binnen dese
stede dat men van dese stede daertoe presenteren
sall een bequame huysinge ende plaetse.

[123verso]

[in marge: Beschryvinge in Den Haege.]
[in marge: Aliantien met de cheur ende fursten.]

Opten xxviien aprilis 1613 es gelesen missive van de
heeren Gecommitteerde Raeden van de Staten van Hollant 
in date den xxiiien aprilis 1613 daerby de heeren edelen ende 
steden versocht worden haere gedeputeerden
staetsgewyze in Den Hage te seynden tegens den
lesten deser maent om des anderen daechs
te helpen advyseren op ‘t point by deselve 
missive voorgeslagen, naementlick om te helpen
resolveren op de handelingen ende aliantie te
maecken met de evangelische cheur ende
fursten ende zyn die gedeputeerden gelast
hen te nogen conformeren met de meeste 
stemmen, doch in cas van swaricheyt
rapport versoecken.

[in marge: Presiderende burgermeester ende Jan Jacobsz. Stoop
 mitsgaders de secretaris ter dachvaert.]

Ende zyn gecommitteert de presiderende burgermeester
mitsgaders Jan Jacobsz. Stoop oudt-burgermeester ende
de secretaris om de voors. resolutien inne te
brengen ende ten meesten dienste van den lande
te helpen resolveren.

[in marge: De raets van’t schippersgilt.]

‘t Versoeck van deecken en raedts van ’t schippers-
gilde om generalicken alle de vrachten van de
fabryckmeesteren by lotinge onder de gildebroeders
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te mogen voeren, es affgeslagen, doch es niettemin 
goetgevonden dat fabryckmeesteren nae haere
discretie dan d’een dan d’ander van de schippers
sullen nemen.

[in marge: Beplatinge op de Oudegracht.]

Op’t versoeck van seer veele burgers aen de
noortzyde van de Oudegracht es goetgevonden
dat de selve gracht beginnende van de oude
Vangepoort tot aen de Hoffstraet toe doorgaens
ende op eenen voet sall worden beplatingt met
eenen steenen plating op de ordre by
burger fabryckmeesteren te geven mits dat daertoe
gevoecht sullen worden Pieter Claesz. Vrijburch ende 
Jan Pieter Hoochtwoudt ende burgermeester Jacobsz.
met Stoop om gesamentlick de wercken te
ordonneren ende alles te beyleyben beleyden ’t geene
daartoe nodich wesen sall, des sullen de
voornoemde buyren soo veele versettinge van de stadt
genieten als nae proportie anderen in toecomende 
tyden in gelycke saecken toegrvoecht sall worden.

124

[in de marge: Ordonnantie op de bedelaers.]

Op 't rapport van de heeren gecommitteerden, gebesoingieert 
hebbende op de raminge van een ordre jegens de
bedelaers, es goetgevonden derselffver besoingie 
te approberen, behoudelick dat deselve by schoudt, 
burgemeesteren ende schepenen sall worden geresumeert 
ende daernae gepubliceert, mits dat de regenten 
van de huysarmen met twee persoonen sullen worden 
versterckt om als aelmoesseniers ende 'tgeene daer-
aen cleeft gebruyct te worden ende dat de voors. 
ordre precise sall ingaen ende geexecuteert worden 
den 15en meii.

[in de marge: Rapport van Wittendel Stoop ende Foreest.]

Opten 11en meii 1613 es bij de E. mr. Johan van Wittendel 
burgemeester ende Jan Jacobsz. Stoop oudt-burgemeester, mitsgaders 
Nanning van Foreest secretaris, gedaen rapport 
van 't gebesongieerde op de leste dagvaert in 
's- Gravenhage.

[in de marge: Versoeck van Cornelis Sytges ende Thomas Garbrantsz.]
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‘t Versoeck van Cornelis Sytges ende Thomas Garbrantsz. 
om te mogen het erffve van Cornelis Taemsz. Jans 
betimmeren met een tegelarye ofte pannebackerye, 
es offgeslagen conform voorgaende resolutie.

[in de marge: Aelmoesseniers.]

Es voorts goetgevonden te approberen de nominatie
by schoudt, burgemeesteren ende schepenen, gedaen van vyff 
personen tot aelmoesseniers ende executeurs 
van de ordonnantie op de bedelaers gemaect.

[in de marge: Keure jegens de bierstekers.]

Es noch goetgevonden niet jegenstaende eenige 
doleantien van de bierstekers, de keure jegens de-
zelve gemaect, te doen executeren.

[in de marge: Aliantiën met de fursten ende die van Lubeck.]

Opten xixen meii anno XVIC derthien es op't 
schryven van de gecommitteerde raeden van de 
Staten van Hollant, mitsgaders van de burgemeester Wittendel, 
goetgevonden den voornoemde heere Wittendel, nu 
in Den Haege zynde, by missive te authoriseren 
om hem op 't sluyten van de respective aliantiën 
soo met de cheurfursten als met die van 
Lubeck te maecken, te mogen conformeren met de meeste 
ende beste stemmen.

[124verso]

[in marge: Jan Paeu op de reeckeningen van de secretarissen ten plattenlande.]

Es noch goetgevonden de E. Jan Gysbertsz. 
te committeren om van deser stedewegen 
te besonigieren op de reeckeningen van de
secretarissen ten plattenlande.

[in de marge: Casper Benoist.]

Opte missive by Casper Benoist van den 
Hove van Hollant jegens dese stede geïmpetreert, 
es goetgevonden dien hove te antwoorden ende 
de gelegentheyt van saecke met alle middelen 
te openbaren.
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[in de marge: Nieuwe instancie noopende de 300.000 lb.]

Opten xxviien maii 1613 es gelesen een missive van de 
Gecommitteerde Raden in Den Hage, in dato den xxven maii lest-
leden, daerbij zij noch instancie doen om te hebben con-
sent van de iiicm lb bij de nieuwe petitie van de Raedt 
versocht. Ende naer deliberatie es goetgevonden dienaen-
gaende noch te persisteren bij voorgaende resolutiën
daerop genomen.

[in de marge: Beroerende de Purmer.]

Voorts alsoo men verstondt dat de commissarissen op’t 
stuck van Purmer eerstdaechs hen tot Purmerende zou-
den laten vinden, om de requiranten van de bedijckinge 
van de voors. Purmer, mitsgaders de opposanten te hooren 
ende te nemen inspectie oculair van de gelegentheijt etc.
Ende naer deliberatie es goetgevonden, dat men van deser 
stedewegen aen commissarissen zal schrijven, dat men de swaricheiden deser
stede best zoude cunnen aenwijsen zoo binnen als 
ontrent dese stede ende derhalven haere E. vruntlicken 
versoecken, dat sij haer tot dier eijnde hier ter stede 
willen vervoegen.

[in de marge: Roert de Purmer.]

Opten xven junii 1613 es goetgevonden de voornoemde 
commissarissen op 't stuck van de Purmer volgende 
het affscheyt met deselve personen op 't 
cortste aen te schryven, dat dese stede 
tot de bedyckinge van de Purmer niet en kan 
verstaen, soo om de redenen by de remonstrantie 
verhaelt als andere de heeren commissarissen ad 
oculum aengewesen.

125

[in marge: Loterye voor 't nieuwe werchuys.]

Op't versoeck van de elemoseniers  ende regenten van
't nieuwe begonnen werckhuys, es goetgevonden de-
zelve te consenteren een loterye binnen dese
stede.

[in marge: Restanten van de verpondingen.]

Es voorts goetgevonden op d'inninge van de restanten
van de verpondingen met alle debvoir te doen
procederen, behoudelick dat men in 't regardt van eenige
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oude restanten met discretie jegens d 'eygenaers
van huysen ende landen sall procederen nopende
het derde paert van de bruyckers, indyen de bruyckers
verarmt ofte vertogen syn.

 
[in marge: Tauxateurs van de verpondingen.]

Syn voorts tot tauxateurs van de nieuwe huysen
genomineert in de verpondingen genomineert de
E. Adriaen Hendricx Rabbi, IJff Maertsz. laecken-
coper ende Pieter van Dijck.  

[in marge: Publicatie van de nieuwe verpondingen.]

Es mede goetgevonden te doen de publicatie van de
verpondingen voor den aenstaenden jaere tegens
St. Jacob toecomende.

[in marge: 't Instrument van Benoist te doen sloopen.]                                                                

Es mede goetgevonden met kennisse van scepenen
ende luyden hen des verstaende te doen sloopen het
instrument van Casper Benoist ende 't zelve te
doen stellen in goede bewaringe.

[in marge: ’t Snijdersgilde.]

't Versoeck van de gildebroeders van 't cleermaeckers-
gilde teneynde geen manspersoonen 't lappers-
gilde souden mogen genieten ende dat de vroupersonen
tot den ouderdom van xix off xx jaere proeve
souden moeten doen ende 't lappersgilde verlaten, es
in state gestelt.

[in marge: Abraham IJsacxz. Hartoch.]

't Versoeck van Abraham IJsacxz. Hartoch om te
mogen tappen ende gasten logieren es goetgevonden te
renvoyeren an schoudt, burgemeesteren ende scepenen ende
worden dezelve versocht met alle favorable insichten
op zyn versoeck te letten.

[125verso]

[in marge: Beroerende Passcier Lammertin.]
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Opten xxixen junii 1613 es op 't rapport van de
heeren burgermeesteren goetgevonden te approberen de
atterminatie by denzelven aen Passcier Lammertin 
gegeven om de penningen die hij van
de stadt onder hem heeft te mogen betalen op drie
jaren tot duisent gulden s’jaers, mits de stadt naerder
versekerende zoo veele hem eenichsins doenlicken zal
zijn.
't Versouck van denzelven Passcier om voor denzelven tijt
van drie jaeren noch geaccommodeert te mogen werden
met een werckhuijs in de brouwerije van 't Visgen etc. es
affgeslagen, ten ware hij 'tzelve van de regenten
van Ste Elisabetten Gasthuijs in huijr conde be-
comen.

[in marge: Noopende de recognitie op de molenwerff van Pieter Ollebrants.] 

Is voorts op’t versoeck rapport van burgermeesteren
voorn. verstaan ende geresolveert, dat men Pieter
Ollebrantsoon, molenaar niet en zal admitteren
tot affcoop van de recognitie die hij aen stadt
uijtkeert van zijne huijsinge ende d'oude molenwerff
beoosten de Kennemerpoort.

[in marge: 't Huijs van Adam bij de Kennemerpoort te naesten.]

Is noch goetgevonden burgermeesteren te authori-
seren om 't huijs van Adam Hinderduyn aen de
oostzijde van 't Ritsevoort, tegenwoordelick
bewoont bij graeff de Picqueur, ten behoeve
van de stadt te naerderen.

[in marge: Beroerende Caspar Benoist.]

Is mede goetgevonden burgermeesteren te authori-
seren om met Caspar Benoist te handelen
noopende zijn vertreck uijt de stadswonin-
ge op 't behagen van de vroetscappe.

[in marge: Versouck van Claes Pieters., boomsluyter.]

Op't versouck van Claes Pieters., boomsluyter
van de boom aen de Malalenbrug ende verlaten, es
denzelven gegundt verhooginge van zijn weddens
van xii op twintich gulden in 't jaer.

126
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[in marge: d' Nagelaten weesen van Gerrit Cornelis.]

Het versouck van de naeste vrunden van de twee na-
gelaten weeskinderen van wijlen Gerrit Cornelisz. ende
Jannitgen Cornelis Rijcken, om d'zelve bij dispensatie in 't wees-
huijs te mogen crijgen, es om de consequentie wille affge-
slagen. Dan es goetgevonden ende verstaen, dat dezelve
bij de regenten van de huijsarmen ingenomen zullen mogen
werden.

[in marge: Versouck van Alidt Simons.]

Op't versouck van Alidt Simons, weduwe van Pieter
Cornelis., kistemaker, om te hebben quijtschelding van de
somme van honderttien gulden, die zij als erffgenaeme van haer
moeder, nagelaten weduwe van Andries Bas, aen de
stadt moet uijtkeeren over seker restant van wijlen
Jan Pieters. Bel daervooren de voornoemde Bas borge geworden
was, gedelibereert zijnde, is goetgevonden 't zelve
versoeck aff te slaen. Doch evenwel verstaen dat men
de suppliante voor 't eerst om de betalinge van de voors. penningen
niet en sal moeijelick off hert vallen.

[in marge: Versouck Sint Josephsgilde.]

Op't versouck van de oude ende nieuwe deecken ende
raedts van Sint Josephsgilde es hen geaccordeert
dat voortaen van alle houtwaeren hen supplianten gilde aen-
gaende die in een omlage vercoft werden ofte oock
daernae als d'zelve in de omlage geweest zijn, betaelt
sal werden van de gulden ses penningen d'eene helft te
bekeeren tot de wijncoop voor de gildebroederen op den
ommelaech9 present geweest zijnde ende d'andere helft ten prouffij-
te van de armen van't gilde, d'selve vi penningen te
betalen bij den coop voor ii derde paerten ende bij de vercoo-
per voor 't resterende iiie paert ende dit alles bij provisie
ende tot wederseggen toe.

[in marge: Versouck van een eenige eijndecoopers.]

't Versouck van eenige eendecoopers om de vogelmarkt
verleijdt te hebben op de Oude Gracht bij 't Nieuwelant
es goetgevonden in state te stellen.

[in marge: Versouck van eenige vleijshouders.]

9 ommelaech - veiling (Navorscher 60, p. 157)
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Op't versouck van eenige vleijshouders es goetge-
vonden teneijnde bij keure verboden zoude werden
datter voortaen geene een-winter vaersen geslacht soude
mogen werden, es verstaen dat burgermeesteren op't
zelve versoeck zullen hooren de vinders ende oock eenige
andere vleishouders geen versoeckers zijnde ende rapport
doen om 't zelve gehoort etc.

[126 verso]

[in marge: Beschrijvinge tot Horen.]

Opten ixen julij 1613 es gelesen een missive van de
ven julij lestleden van de Gecommitteerden Raden tot Horen
daerbij de respective steden van desen quartiere be-
schreven werden om tot Horen hare gedeputeerdens te sein-
den tegens den xen deser om te helpen adviseren ende
resolveren op de bijgaende poincten van de beschrijvinge.

[in marge: Noopende de partijen op de staet van de liquidatie geroyeert.]

Ende noopende 't 1e poinct, sprekende van de partijen
die op de staet van liquidatie bij de gedeputeerdens deser
quartiere over gelevert bij die van Hollandt waren
geroyeert. Es verstaen, dat men d'zelve poincten
behoort te mainteneren ende te aerbeijden dat dezelve
gepasseert mogen werden. Behalven het articule
van 't defroij van Zijne Ex.ie, 't welck men zal
mogen laten vallen.

[in marge: Noopende de quote deser stede quartiere in de 300.000 lb. 
van 't voorleden jaer.]

Ende aengaende 61.500 gulden
bij die van Hollandt op d' voors. staet gebracht
tot laste van 't quartier over hare quote in de iiicm lb.
in den voorleden jare ommegeslagen, dat men d'zelve sou-
de mogen aennemen indien alle de steden van
dit quartier 't zelve eenpaerlick goetvinden, doch
anders niet.

[in marge: Beroerende de doleancien10 van de pachters.]

Op 't iie poinct van de bescrijvinge es goetge-
vonden de gecommitteerde raden deser quar-
tiere te authoriseren om op de doleancien van de

10 Doleancien = beklag.
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pachters, noopende haere oude restanten te mogen
gunnen atterminatie11 mits hebbende goede cautie
ende oock somtijts quijtsceldinge te mogen doen, alsser
geen apparentie en is om q betalinge te mogen recou-
vreren tot hare E. discretie.

[in marge: Versouck van de ontfangers deser quartiere.]

Op 't leste poinct van de beschrijvinge, spre-
kende van 't versoeck van de respective ontfan-
gers deser quartiere om te mogen genieten de
makelardije van de penningen bij haer op los- ende
lijffrenten gelicht gedurende haer ontfang
mitsgaders van de gecontinueerde penningen op intereste
gelicht die bij 't quartier in liquidatie tegens die van
Hollandt zijn geprouffiteert sijn de gedeputeerdens
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gelast om te adviseren dat men dienaengaende mett de
ontfangers in wbillicheit zoude mogen accorderen
ende dezelven noopende haerluijder pratensien doen
redelick contentement

[in marge: Resumtie van de lijste van de capitale contribuanten in de impositie van ’t sout.]

Is voorts goetgevonden te committeren de E. Aerian
Hendrixs. Rabbi, Jan Jacobs. Stoop, oudt burgermeesteren, Pieter
Claess. Vrijburch ende Gerrit Allerts Bel, om
nevens burgermeesteren te resumeren de lijste van de
capitale contribuanten in de impositie van 't sout
ende daeruijt te royeren dengenen die vanwegen haere
onvermogentheijt niet gequalificeert en zijn om capi-
talicker te contribueren.

[in marge: Gedeputeerden van de kerckenraedt.]

Sijn voorts binnen gestaen de predicanten ende gedepu-
teerden van de kerckenraedt deser stede, versouc-
kende interpretatie van de resolutie van de ixe fe-
bruarij lestleden ende tegens dezelve eenige swa-
richeiden ende consideratien proponerende ende op de-
zelve gedelibereert zijnde es goetgevonden te vercla-
rend dat de gecommitteerdens van de vroet-
schappe geinsinueert zullen moeten werden op alle
kerckelicke vergaderingen in de welcke gehandelt
zal werden van eenige saecken de policie ofte

11 Atterminatie = verlenging/uitstel. 
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kerckelicke verschillen ofte swaricheiden aengaende
ofte eenichsins de authoriteit van de magistraet
ruste ende vrede van dese stede concernerende.
Ende dat diergelicke saecken in absentie van de voors.
gecommitteerdens niet en sullen mogen getracteert
werden. Maer wel andere cleine zaecken aen-
gaende de exercitie van de kerckelicke sensure ende
discipline, 't houden van't avontmael ende anderen
eenige particuliere personen betreffende.

[in marge: Pieter van Teylingen ende Floris van Teylingen rapport.]

Opten xiiiien july anno XVIC ende derthien es by de
E. Pieter Jacobss. van Teylingen ende Floris van
Teylingen gedaen rapport van 't gebesonigieerde op de
dachvaert tot Horn.

[127verso]

[in marge: Beschrijvinge in Den Haege.]
[in marge: Resumtie van de ordonnantien van de middelen.]

Es voorts gelesen missive van de gecommitteerde raden
van de heeren Staten van Hollant in date den viiien july 1613
daerby de heeren eedelen ende steden werden beschreven
iegens den xven july s'avonts in de herberge om te
helpen advyseren ende resolveren op de pointen
by dezelve missive gevoecht. Ende eerst
op 't eerste point nopende de resumtie van de
ordonnantien van de gemeene middelen die in de
loopende maent ende in de maent van septembri
g verpacht sullen worden, syn de gedeputeerden
gelast de voors. ordonnantien te helpen resumeren
ende sonderlinge insisteren dat de ordonnantien
van 't gemael wederom werde gestelt op de
oude voet ten regarde van 't broot 't welck
uyt de steden in de schepen werdt gebracht.

[in marge: Advysen uyt d'andere rycken ende steden.]

Op 't iie ende iiie point sprekende van de openingen
die gedaen sullen worden van de advysen uyt de
nabuyrige rycken ende steden etc. zyn de
gedeputeerden gelast deselve aen te hoiren
ende met de meeste stemmen daerop te
resolveren doch in cas van swarigheyt rapport
te versoecken.

[in marge: Voorvallende saecken.]
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Op 't leste point sprekende van de voorvallende
saecken sullen de gedeputeerden hen mogen
conformeren de meeste ende beste stemmen
ende in cas van swaricheyt rapport versoeken

[in marge: 't Gelt by Graeff Hendrick voor de gequetste gelaten.]

Es voorts goetgevonden dat men de penningen by Zyne
Gen. Graeff Hendrick voor de gequetsten
ten tyde hy hier was by ongeluck geschiet
gelaeten soude aenbieden voor het sallaris van de
doctoor, chirurgyn ende apothecaris ende
zoo dezelve hen daermede niet en conten-
teerden dat men dezelve soude renvoyeren
an diegeene van de welke zy souden meenen
beter gesalarieert te worden.
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[in marge: Nopende versochte iiiC m gulden.]

Es voorts geproponeert dat d’ heeren Ruychaever ende
Schilperoort nochmaels instantie hadden gedaen
om te hebben consent in de versochte driemael
hondertduysent gulden, ende dat deselve te niet
daerop naeder resolutie hadden versocht, ende
derhalve op de selve saecke gedelibereert zynde, es
goetgevonden  ‘t voors. consent alsnoch te  difficulteren
voor den jaere XVIC derthien alsoo ‘t selve voor de
stadt niet drachlick es.

[in marge: Gecommitteerden ter dagvaert.]

Es voorts goetgevonden dat neffens de presiderende
burgemeesterer ende secretaris ter dachvaert sullen compareren
de  E. Jan Pietersz. Stoop ende Adriaen du Gardijn od
oudt-burgemeesteren.

[in marge: ‘t Comansgilde.]

‘t Versoeck van de raedts van‘t comansgilde es geconsen-
teert conform d’articulen by deselve overgelevert
by provisie ende tot anders sall wesen geordonneert.

[in marge: ‘t Nieuwe werckhuys te assisteren.]
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Es mede goetgevonden de regenten van ‘t nieuwe
werckhuys te assisteren met omtrent ses- ofte
sevenhondert gulden tot betaelinge van de prysen by hen
voor de loteryen gecocht mits dat deselve  by de
voors. regenten nyt de eerste penningen die zy sullen
ontfangen wederom sullen restitueren werden
gerestitueert.

[in marge: Barthout Loeven collecteur van de verponden van den loopende jare.]

Opten xxviien julij 1613 is goetgevonden Barthout 
Loeven van der Hoolck, noch te committeren, ende te
continueren voor den loopenden jare totte collecte
van de verpondingen, over de huijsen ende landen binnen
dese stede ende jurisdictie van dien staende ende gelegen.

[in marge: Beroerende de erven van ‘t nieuwe eijlandt.]

Is voorts voorgelesen seker concept van de voorwaerden daer-
op men de erven van‘t nieuw-gemaecte eijlandt in de
Voormeer zoude mogen vercoopen ende naer deliberatie es
goetgevonden ‘t zelve concept mits eenige correctie
daerinne gedaen te approberen ende de vercoopinge op dien
voet te laten doen ende dat men voorts bij provisie een brugge
soude mogen maken tegens de Keijsersstraet over. Ende
zijn voorts gecommitteert om burgemeesteren opte voors. vercoo-
pinge te assisteren de E. mr. Adriaen Anthoniss. Aeriaen
Heindrixz. Rabbi Jan Pietersz. Stoop, ende IJff Maerts. lakencooper.

[128verso]

[in marge: Versoeck van Sijtgen Bancraes.]

Op‘t versouck van Sijtgen Pancraes, weduwe van
wijlen Claes Luijt Decker, om bevrijt te zijn van de
verpondingen van haer huijsgen zoo lange zij leeft,
gedelibereert te zijnde, is goetgevonden haer te ver-
gunnen, dat zij niet gemoeijt zal werden om de
zelve verpondingen zoe langer zij leeft, behoudens de
stadt hare actie na des suppliantes doot, op de verloopen
ende onbetaelde verpondingen.

[in de marge: Versouck van de buiren op de turfmarckt.]

‘t Versouck van de gemeene buiren op de turfmarct
om d’zelve marct verleijt te hebben, is goetge-
vonden d te stellen in state.
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[in marge: Beroerende de verckenmarct.]

Op‘t versouck van de gemeene buiren van de
noortsijde van de Oudegracht, om de vercken-
merct verleijt zijn te hebben, gedelibereert zijnde
is goetgevonden de zelve marct te verleggen
ende to ordonneren op de bostelmarct, tusscen
het nieuwelandt ende het stadtserff.

[in marge: Versouck van de comedianten deser stede.]

Op‘t versouck van de Camd comedianten hier
ter stede, om te mogen hebben een bequame
plaetse, daer zij haer ordinaris exercitie ende
bijeencomste, zouden mogen hebben, ende dat opte
oude rechten ende privilegien, als voorgaende
Camer van Retorica, vergunt zijn geweest, gedeli-
bereert zijnde, is verstaen dat zij hen bij provisie sullen
mogen exerceren gelijck zij tot noch toe gedaen
hebben, zonder henluijden eenige verdere privi-
legien te vergunnen.

[in marge: Missive van zijne Ex.ie noopende de 300 m gulden]

Is noch gelesen een missive van Zijne Ex.ie

in date den xxiiien julij lestleden, daerbij
noch instantie gedaen wert, bij versceijden
middelen, ende redenen, om het consent van de
driehondertduisent ponden over de steden voor’t
loopende jare 1613 ende naer deliberatie es verstaen,
dat men alvorens indien naerder resolutie van dese stede dienaengaende
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wert gevorden te nemen zal verwachten ‘t gene bij de
Gecommitteerde Raden tot Horen op gelijck scrijven van
Zijne Exie zal werden gedaen.

[in marge: De geburen op de Bierkaeij.]

Opten  iiiien  augusti 1613, es gelesen een requeste van de 
gemeene buiren ende eijgenaers van de huijsen op de Bierkaeij
daerbij zij versoecken, dat de bierstekersneeringe, op de
zelve bu gebuijrte noch gecontinueert souden mogen
werden; etc. ende naer deliberatie es goetgevonden ‘t zelve
versouck aff te slaen, ende te persisteren bij voorgaende
resolutie.
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[in marge: Versouck van de bierstekers op dezelve Bierkaeij.]

Is noch gelesen een requeste daerbij de bierstekers wonende
op de Bierkaeij, in haer regarde alleen gelijck ver-
soeck doen als voren, ende es ‘t zelve versoeck mede
affgeslagen.

[in marge: Riede daken.]

Is voorts goetgevonden te renoveren tot d’oude keure
van ‘t affbreken van de rieden daken, mits dat alvoren ende ge procederen tot
nominatie van de personen die voor St. Jacob in den
aenkomende jare 1614 hare daken zullen moeten veranderen fabrijc-
meesteren lxxx huijsen zullen dispicieren, ende d’zelve burgemeesteren overgeven omme etc.

[in marge:’t Huijsgen van Sibrant Janss. Huijdecooper.]

Is voorts goetgevonden Adam Hinderduijn te ordonneren dat
hij het huijsgen daer Sibrant Janss inne woont, aff te breken
binnen den tijt van ses weken ende voorts een nieuw
huijs op de zelve plaetse te timmeren op zulcken voet
als hij met burgemeesteren geaccordeert is, voor maij
naestcomende, precise, op peine, van ‘t elcken maent
nae maij voors., die hij bevonden zal werden ‘t voors.
huijs niet opgetimmert te hebben te verbeuren xxv gulden
ten prouffijte van ‘t nieuwe werckhuijs.

[in marge: Versouck van Theunis Tijssoon, leertouwer.]

‘t Versouck van Theunis Tijssoon leertouwer, om te hebben
quijtschelding van vi off vii jaren verloopen verpondingen om
Godes-wille, is goetgevonden te accorderen.

[in marge: Noopens de erffgens van Pieter Thomass Baert.]

Is voorts goetgevonden burgermeesteren ende gecommitteerdens op de ver-
coopinge van de S erven van ‘t nieuwe eijlandt te autho-
riseren, om met Pieter Thomassoon Baert te mogen accorderen
nopens de  ruijlinge van eenige van de zelve erven,
tegens zijne erffgens gelegen aen de nieuwe plantage

[129verso]

[in marge: Op de vercoopinge van de erven op ‘t nieuwe eijlandt.]

Opten xxvien augusti 1613 is goetgevonden ende
geresolveert dat men in ‘t vercoopen van de erven van ‘t
nieuwe eijlandt in de Voormeer, zal mogen toeseg-

266



ginge doen aen de coopers van dat men in den tijt
van xxx jaren niet en zal eenige veranderinge doen
in ‘t poinct van de voorwaerden daerbij gesproken
wert van de woninge van de bierstekers, op ‘t zelve
eijlandt te moeten wesen, ende dat men de voor-
waerden daernae zal moge rechten.

[in marge: Een openinge in de stadtswalle.]

Is mede verstaen, dat men mede toesegginge zal
mogen doen, dat men binnen ses jaren een openin-
ge zal doen in de stadtswalle, benoorden het Honts-
bossch, tot een deurvaerdt.

[in marge: Versouck van Thomas Janssoon, plateelbacker.]

‘t Versoeck van Thomas Janssoon plateelbacker tot
Delft, om te aen hebben eenige prouffijten ende voor-
deel, voor het transporteren van zijn cunst ende
neeringe binnen dese stede, is niet goetgevonden
te accorderen. Doch zoo hij hier ter stede zijn
neeringe zal willen doen, als andere burgeren dat
hem ‘t zelve vrij zal staen.

[in marge: Processe tegens Caspar Benoist.]

Voorts is goetgevonden d’stadtsadvocaten ende pro-
ceur te lasten om voor de stadt waer te
nemen, ende te occuperen in den processe bij Caspar
Benoist tegens den stadt gemoveert.

[in marge:Vercoopinge van de nieuwe Veneetsce erven.]

Opten xxviien augusti 1613 is bij burger-
meesteren ende d’ heeren gecommitteert geweest zijnde
op de vercoopinge van de erven van ‘t Eijlandt van
Venetien, gedaen rapport van ‘t succes van de veij-
linge van de voors. erven, ende zijn d’zelve
voorts geauthoriseert, om d’onvercofte erven metten
eersten wederomme te mogen opveijlen ende ten meeste
oirbaer te moge vercoopen.
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[in marge: Versouck van de schippers op Amsterdam varende met haer waren.]

Op ‘t versoeck van de schippers deser stede, met hare waren

267



ende coopmanscappen op Amsterdam varende, hen beclagende
over de desordre die tot Saerdam dagelix ontstaet, in ‘t doorscutten
van de scepen, door dien de scepen comende uijt de dorpen, hen alle
uijtgeven voor veerscepen, etc. gedelibereert zijnde, is ver-
staen dat men ter naester vergaderinge van d’hooftingelanden,
heemraden, ende waerscappen van de Hontsbossce zal aenhouden
teneijnde alleen de veerman van Alcmaer comende voor alle
andere scepen ende scuijten tot Saerdam moge doorscutten,
ende dat d’andere scepen ende scuijten zoo van dese stede, als
uijt de dorpen ende andere plaetsen comende, in eenen
grade gestelt werden ende op haer beurt mogen schutten.

[in marge: Noopende de verkiesinge van de ouderlingen ende diaconen.]

Sijn voorts binnengestaen de predicanten ende
gecommiteerdens van de kerkenraedt, versoeckende dat de
heeren vroetscappen zouden willen goetvinden de resolu-
tie in februario lestleden genomen, van dat men de
verkiesinge van de ouderlingen ende diaconen zoude doen
op den voet van de ordonnantien van de jare 1591, zouden
willen veranderen, ende blijven bij den voet ende ordre van de
verkiesinge, die goetgevonden is, op den lesten octobris
1611, off dat men d’ voors. leste resolutie ten minsten
voor een tijt zoude willen suspenderen etc. Ende naer
deliberatie es goetgevonden de zake noch te houden in 
naerder bedencken.

[in marge: Resterende erffven op‘t Veneetsche eijlandt]

Opten iiien septembris 1613 es goetgevonden
d’ heeren burgemeesteren te authoriseren om de
resterende onvercofte erffven van‘t Veneet-
sche eylandt ten meesten oorbaer onder
onder de handt te mogen vercopen.

[in marge: Zyn Ex.cie op de Hoeffve.]

Es voorts goetgevonden naedyen men verstaet
dat Zyne Ex.cie  op de Hoeffve ofte daer
omtrent ter jachte gecomen es dat d’heeren
burgemeesteren den zelffven zullen versoecken om
hem binnen dese stede te laten vinden.

[130verso]

[in marge: Noopende de versochte iiicm libra.]

Opte instantie by de heere advocaet Olden-
barnevelt gedaen om te hebben consent tot
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de versochte iiicm libra en es alsnoch niet
goetgevonden de resolutie hyerop genomen
te veranderen temeer naedyen eenige
steden noch niet hebben geconsenteert
van ‘t jaer 1612.

[in marge: Versoeck van Harck Arienss.]

‘t Versoeck van Harck Arienss. om eenich
tractement te hebben tot laste van de
Goodtshuysen en voor ‘t doen van de insinuatien binnen
dese stede es goetgevonden alvoren te
stellen in handen van de regenten van de
Goodtshuysen om der selffver advys gehoort
voorts in de saeke gedaen te worden nae behoiren.

[in marge: Versouck van de wielmakers ende stoeldraeijers.]

Opten xiiiien septembris is gelesen een requeste
van de gemeene wielmakers, ende stoeldraeijers
inhoudende versceijden poincten, concernerende het
vercoopen van ‘t buijten gemaecte werck; coopen van ‘t
hout etc. ende naer deliberatie goetgevonden de voors.
requeste te stellen in hande van de E. Pieter van Dijck,
Jan Gijsbertss. Paeu en Gerrit Allertsz. Bel, om
d’ zelve naerder te examineren en te letten wat
poincten van de zelve geaccordeert zouden cun-
nen werden, ofte niet, ende de vroetschappen te
dienen van haerluijder advijs, om ‘t zelve gehoort etc.

[in marge: Pillegave voor ‘t kindt van de heere van Marquette]

Is voorts goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om noopende de pillegave te geven aen ‘t kindt
van de heere van Marquette, de stadts eere te
bewaren, behoudelicken dat zij alvoren hen sullen
informeren op ‘t gene bij die van Haerlem zal
werden gedaen, ende in allen gevalle xxv off
xxx gulden blijven beneden die van Haerlem.

[in marge: Versoeck van de weeskinderen van za. mr. Gerrit Toircost.]
 
Op ‘t versouck van de meester Roeloff Heindrixz van-
wegen de nagelaten kinderen van za. mr. Gerrit
Toircost, es der zelve kinderen noch gegundt con-
131

tinuatie van de xxv gulden s’jaers haer za. moeder in den
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jaere 1607 voor den tijt van vi jaren gegundt, uijt de vruchten
van de vicarije ten zelve tijde bij de stadt geconfereert van
op Cornelis Arents van der Velde, ende dit voor den tijt van 
iii jaren, in te gaen nae d’expiratie van de voors. ses jaren.

[in marge: Versoeck van de ingelanden en van de Achtermeer ende ‘t Groenwater.]

Is gelesen een requeste van de gemene ingelanden van de Achter-
meer ende ‘t Groenwater, hen beclagende, dat haerluijder
gemene molen verhindert, ende onbruijckbaer gemaect
wert mettet planten ende timmeren in de tuijnen buiten de
Nieuwlanderpoort, ende versouckende, dat ‘t voors. getim-
merde  gedemolieert, ende de boomen affgehouden zoude werden
etc. ende naer deliberatie es goetgevonden ‘t voors. versoeck
aff te slaen.

[in marge: Passcier Lammertin.]

Is gelesen een requeste van La Passcier Lammertin
daerbij hij versoeckt, dat hij de eerste duijsent gulden
die hij aen de stadt moet uijtkeeren, zoude mogen beta-
len met eenige werck voor de stadt te maken
ende goetgevonden ‘t selve versoeck aff te slaen ende te
persisteren bij voorgaende resolutie.

[in marge: Joost Danins]

Op‘t versouck van Joost Danins, om te hebben eenige
recompense voort debvoir bij hem gedaen in‘t voorderen
van de garenmarct deser stede etc., gedelibereert
zijnde, es goetgevonden, in conformité van voorgaende
resolutie genomen opten 24en martii 1611 hem te
gunnen vrijheijt van de schutterije, ende zoo hij daermede
niet en genoecht, zijn versouck aff te slaen.

[in marge: Versouck van de schippers om een santvaert te hebben.]

Op‘t versouck van de deecken ende raedts van ‘t
schippersgilden om te mogen hebben een bequame
santvaert, daeruijt zij luijden versien zouden mogen
werden van haer ballast; es goetgevonden bur-
germeesteren te authoriseren, om een bequame plaetse tot
een santvaert te dispicieren ende den vroetscappe te dienen
van haerluijder advijs.

[131verso]
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[in marge: Erffgenamen van H. Buijs.]

Es noch goetgevonden te committeren Adriaen Heindrixs. 
Rabbi, IJff Maerts., lakencooper, ende Pieter Dirxs. Scouten
om te examineren de rekeninge bij d’erffgenamen van Hein-
drick Buijs, overgelevert, ende te ondersoecken off
op dezelve eenige betalinge es gedaen, ende aen de
vroetscap te doen rapport.

[in marge: Versoeck van Claes Dirxs. van Amsterdam.]

‘t Versoeck van Claes Dirxsz. van Amsterdam om te
hebben vergoedinge van twee lijnbanen gelegen
hebbende bewesten het Ritsevoort, in de fortificatie
ende vergrootinge deser stede verdolven, es goetge-
vonden aff te slaen in conformité van voorgaende resolutie van de
ixe decembris 1609.

[in marge: Versoeck van Grietje Cornelisdr.]

Op‘t versouck van Grietgen Cornelisdr., wonende
in ‘t beguijne varckenscot hier ter stede, es goetge-
vonden denzelven uijt commiseratie ende om Godeswille
te remitteren de huijren die zij over d’voors. woninge aen
de stadt schuldich es, ende voorts te vergunnen de vrije
woninge van‘t voors. verckenscot tot wederseggen
toe, ende dit uijt gratie, ende in consideratie van hare groote
armoede, ende sonder aenschou te nemen de op de scade
die zij seijt bij haer ouderen geleden te zijn bij
de vergrotinge deser stede off anderssins.

[in marge: Ordenantie voor de tuchtelingen deser stede.]

Is12 noch gelesen, de ordonnantie, die voor de de tuch-
telingen binnen de stadt Haerlem, es gemaect
ende goetgevonden, dat men diergelicke ordonnantie
voor den tuchthuijse deser stede, bij provisie mede
zal aennemen ende amplecteren.

[in marge: Nieuwe instantie om de iiicm libra.]

Op den xxiii septembris 1613, sijn binnengestaen
de E. heeren Wilhem van Beveren ende Gerard de
Lange, gedeputeerdens in ‘t collegie van de gecommiteerde
raden  van de Staten van Hollandt, gecommitteert
ende affgesonden bij Zijne Ex.ie ende de heeren gecom-

12 in marge in modern handschruiift : 14 september 1613.
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mitteerde raden voorn. ende overgelevert hebbende
haerluijder respective brieven van credentie, in date
den xviiie ende xxe septembris lestleden; hebben voorts
bij hare E. propositie, van nieus instantie gedaen

132

ende geurgeert om te hebben 't consent van de versochte drie-
hondertduisent gulden, over de steden voor den jare 1613. Ende
dewijle de vroetscap niet sterck genoech ende was om
op de voors. propositie finalicken te resolveren werde goet-
gevonden ’t voors. consent daermede voor dees tijt noch te excu-
seren mits dat men niettemin zoude de hope mogen geven, indien
hare E. d’andere gebrekige steden van desen quartiere
conden bewegen tottet dragen van’t voors. consent, dat bij
de vroetschappe deser stede in competenten getale bijeen-
zijnde, als dan voor dit loopende jaer alleen, mede geen swaricheijt en zal werden gemaect 
behou-
delick dat dese stadt alsdan in regard van hare onvermogent-
heijt ende neeringloosheijt zoude mogen in hare ordinaris
contributien getracteert als werden als andere steden
om gelijcke redenen zijn gedaen.

[in marge: Nopende de 300.000 pond.]

Op den xxviiien septembris 1613 zijn wederomme binnenge-
staen de heeren commissarissen bovengenoemt ende hebben van nieus
instantie gedaen om te hebben een finael affsceijt ende resolutie
op hare E. propositie op den xxiiien deser in de vroetschappe
gedaen, ende gehoort zijnde 't rapport van de voornoemde heeren
noopende haere E. wedervaren in d’andere gebrekige
steden van desen quartiere, is naer deliberatie goetgevonden
in consideratie van de noodtwendicheijt van’t voors. consent omme redenen
bij hare E. in‘t lange gededuceert, noch voor dese reijse ende
voor dit loopende jare, d’voors. iiicm pont te consenteren bij ge-
volch van de andere steden, doch onder soodanige expresse
conditie dat men dese stede diergelick consent niet
meer en zal vergen, tenzij dat men haer alvoren doe
eenige moderatie in verpondingen ten aensien van hare
onvermogentheijt ende decadentie, door’t diverteren van
haer stede neeringen ten plattelande, ende mits dat
daerinne mede behoorlijcken zal werden voorsien.

[in marge: Versouck van Thomas Janssoon plateelbacker.]

Op’t versouck van Thomas Janssoon, plateelbacker tot
Delft, om voor het transporteren van zijn hantwerk binnen dese stede te hebben xii jaer 
huijshuijre, ende gelegen plaetse
om zijn hantwerck te mogen doen, off in plaetse vandien 600 gulden,
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denzelven tijt zonder interest te mogen gebruijcken en vrijheijt
van de wacht, mitsgaders octroij van dat niemandt binnen den
voors. tijt binnen dese stede d’selve neeringe ende ambacht zal
mogen doen etc. Gedelibereert zijnde, es goetgevonden den
zelven te accorderen ’t voors. octroij tot 12 jaren off zoo veel
min als de heeren burgermeesteren zullen cunnen accorderen, mitsgaders
vrijheijt van de wacht mits dat hij de slijters binnen dese
stede buijten anderen eenich faveur te doen ende 't verder versoeck
afgeslagen.

[132 verso]

[in marge: Paeu op de rekeninge van de ontfangers.]

Is voorts goetgevonden den E. Jan Paeu te committeren
op de rekeninge van de ontvangers van de jare 1613 ende
van’t halve jaer 1613.

[in marge: Clachten over C. Hillenium.]

Opten xxen oktobris 1613 zijn binnengestaen de drie
predicanten deser stede, hen beclagende over eenige proce-
duren bij Cornelis Hillenius hier ter stede aengerecht, daer-
mede hij eenige lidtmaten van de kercke onrustich ge-
maect hadde, ende versochten tegens hem in conferentie
te mogen comen, tot haerder ontschuldinge ende stichtinge
van hare gemeente ende toehoorders ende dat Hillenius daer-
toe gehouden zoude mogen werden waerop gedelibereert
zijnde es goetgevonden dat men Cornelium Hillenium
in de vroetscappe zal ontbieden om hem te verantwoor-
den tegens de voors. clachten.

[in marge: Beroerende eenige huijsgesinnen van de Portugeessce natie.]

Op’t versoeck van Francisco Fernandes om te hebben
eenige vrijheijden voor eenige huijsgesinnen van de Portu-
geese natie, die op die voet hier ter stede zouden
comen wonen, gedelibereert zijnde, es goetgevonden
henluijden te accorderen dat zij hier ter stede zullen mogen
comen wonen, ende zoo gerustelick te mogen blijven,
als andere goede burgeren ende onderdanige ingesetenen
deser stede, ende haers gelooffs beleven ende haer ge-
neeren als henluijden in andere plaetsen van de christenheijt
toegelaten wert, behoudelick dat zij haer zullen moeten
onderwerpen, alle keuren ende ordonnancien deser stede
ende helpen dragen ende gelden alle lasten ende contributien
als andere burgeren ende ingesetenen ende dat zij
mits betalende alsulcke wachtgelden als henluijden
bij burgermeesteren op geleijt zullen werden, exemt zullen
wesen van scutterije ende personelick tochten ende
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wachten waer te nemen.

[in marge: Rekeninge van fabrijckmeesteren de anno 1612.]

Is voorts goetgevonden te committeren totte auditie
van de rekeninge van de fabrijckemeesteren ende thresorier
van den jare 1612 de burgermeester Coetenburch
IJff Maertsz., Pieter Dircksz. schouten, Pieter van Dijck, dr. 
Adam van Foreest ende Jan Aeriaens. Snoeck.

133

[in marge: Versouck van de pachters van de bierimpost.]

Opte remonstrantie van de pachters van de bieren over dese
stede, om te hebben sekere keure tegens het wercken van de
bieren bij de brouwers ende bierstekers ende hare boden dagelix
gepleecht, mitsgaders ordre op het uijtleveren van’t groene
bier etc., es goetgevonden eenigen te committeren uijt de
vroetscappe, om te resumeren alle voorgaende keuren en ordonnantien
daer op dezelve materie gemaect ende daeruijt te conci-
pieren ende te ramen alsulcke articulen, als zij meinen tot wee-
ringe van de menichfuldige sluickerijen best te cunnen dienen
ende daervan aen de vroetscappe rapport te doen ende zijn daertoe
genomineert Aeriaen Heindrixzoon Rabbi, IJff Maertsz. laken-
cooper ende Jan Philipssoon.

[in marge: Beroerende Hillenium.]

Waernae binnen gestaende zijnde Cornelius Hillenius ende
tegens de predicanten deser stede gehoort zijnde, is goet-
gevonden Hillenium aen te seggen, soo hij hier ter stede
wil comen, dat hij hem zal moeten onthouden van de goede
luijden ende ingesetenen deser stede ontrustich te
maken ende te diverteren van’t gehoor van de predicatien
die in de kercke deser stede werden gedaen, dat hij
hem van gelijcken zal wachten de dienaren deser
stede te beschuldigen van Aerianes ofte Socinianen
te zijn, off van andere valsce leere, ten ware hij
‘t zelve dadelicken conde bewijsen, off dat men anderssins
tegens hem zoude procederen anderen ten exemple.

[in marge: Beschryvinge in Den Hage.]
[in marge: Continuatie van de gemene middelen.]

Opten iiien novembris XVIC dertien es gelesen
missive van de heeren Gecommitteerde Raden van de
Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt in date
den  xxien octobris 1613 daerby de heeren edelen 
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ende steden werden beschreven tegens den iiiien

novembris ’s avonts in de herberge om te helpen
adviseren ende resolveren op de pointen daer 
beneffens gaende. Ende eerst om te letten
uyt wat redenen de gemene middelen in de
twee leste verpachtingen in verscheyden steden
ende quartieren, soo zeer zyn vermindert ende wat
middelen daertegens voort toecomende sullen
dienen gebruyckt daerop de gedeputeerden gelast
zyn alle goede middelen voor te slaen ende

[133 verso]

ende sonderlinge ook het affschaffen van eenige
neeringen ten plattenlande, ende hen met
de meeste ende beste stemmen te conformeren.

[in marge: De saecken van Denemarcken.]

Op’t tweede point, sprekende van de 
saecken van Denemarcken, zyn de gede-
puteerden gelast, aen te hoiren de voorslagen 
ende advysen daerop vallende, ende hen met 
de beste conformeren, doch in [cas] van swaricheyt
rapport te versoeken.

[in marge: Kerckelicke geschillen.]

Op’t point in de voorgaende dachvaerden niet
offgedaen ende sonderlinge om de staet van
’t landt in de religions geschillen te brengen
tot eenicheyt zyn de gedeputeerden gelast
hen te reguleren nae voorgaende resolutien
ende in cas van swaricheyt rapport versoeken

[in marge: Advysen uyt andere coninckrycken.]

Op de openinge van de advysen die zedert ’t scheyden 
van de leste dachvaert uyt andere coninckrycken,
lantschappen ende steden syn gecomen zullen
de gedeputeerden de selve aenhoiren ende
hen met de meeste ende beste advysen
conformeren, doch in cas van swaricheyt rapport 
versoecken.

[in marge: Voorvallende saecken.]

Op’t leste point, sprekende van de voorvallende
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saecken zijn de gedeputeerden gelast als voren.

[in marge: Ordonnantie van de kaasdragers.]

Es voorts goetgevonden de ordonnantie van de 
caesdragers te argumenteren tot laste van de 
huysluyden te weten dat deselve geene 
pintgens sullen aen de caesdragers geven op 
gelyke pene als tot laste van de caesdragers 
es gestatueert.

[in marge: Weversgilde.]

Opte twee distincte requesten van de
deecken ende raets van 't weversgilde,
ende eerst op’t versoek om eenige
ordonnantie te hebben, dat de Alkmaer lakens
buyten anderen mochten werden gekent, ende 

134

ende ter quader trouwen niet voor Alcmaer 
laecken vercoft, es gehouden in naeder bedencken
ende tweede versoeck om het eerste articule
van haere ordonnantie by voorgaende resolutie te
niete gedaen weder te mogen vernieuwen ende het lestelick van de zelve
requeste dat niemant eenige webben van het
touw soude mogen offsetten voor ende aleer die ten
vollen offgeseth waere offgeweven waeren, es te-
samen offgeslagen.

[in marge: Stoeldraeyers ende spinnewielmaeckers.]

Op´t voorts rapport van de gecommitteerden gebesoingieert
hebbende opte requeste van de stoeldraeyers ende
spinnewielmaeckers, es goetgevonden seckere
keure ende ordonnantie te arresteren conform
´t gebesonigieerde van de voornoemde gecommitteerden ende
dat by provisie voor een jaer.

[in marge: Gecommitteerden ter dachvaert.]
[in marge: Tegens het bedycken van de Purmer.]

Syn voorts gecommitteert om van dese stedewegen
op de vergaderinge in ‘s-Gravenhaege te compa-
reren de presiderende burgemeester indyen hy mits
zyne indispositie niet verleth wordt ende in sulcken gevalle
de burgemeester Coetenburch ende Adriaen du Gardyn
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mitsgaders de burge Jan Pietersz. Stoop soo zyne dispositie
zulcx kan lyden ende soo niet Yff Maertsz. laeckencoper
met de secretaris.
Ende zyn de gedeputeerden gelast de vergaderinge
by te blyven alwaert alschoon dat de zelve
saecke in de saecke van de Purmer by de meeste
stemmen versocht worden uyt te staen ende
in gevalle van naeder instantie sullen verclaren
gelast te zyn de vergaderinge in´t geheel hen te
ontrecken ende dienvolgende hen uyt de selve
vergaderinge onthouden.

[in marge: Rapport van´t gebesonigieerde ter dachvaert in Den Haege.]

Opten eersten decembris 1613 es by de E. Jan Claesz.
Quinting, Adriaen du Gardyn, Yff Maertsz. laeckencoper
ende Nanning van Foreest gedaen rapport van´t
gebesonigieerde ter dachvaert in Den Haege van den vien

tot den xxiiien novembris XVICen vertien.
 
[134 verso]

[in marge: Platingen aen de noortzyde van d´Oudegracht.]

Op´t versoeck van de byuren van de noortzyde van de
Oudegracht tusschen de oude Vangepoort ende
de Hoffstraet es goetgevonden de zelffve
te ontheffen van de oncosten van´t maecken van de
dammen ende ‘t opsen [openen bedoeld?] van de zelve, mits dat dese 
subsidie hen strecken sall in minderinge van
´t gene de stadt anderen in toecomende tyden
sall willen te goede comen in´t maecken van
eenige steenen platingen.

[in marge: d´Erffgenamen van Hendrick Buys.]

Es voorts goetgevonden dat de gecmmitteerden
met d´erffgenamen van zaliger Hendrick Buys sullen
mogen accorderen noopende haere pretesie
pretensien van´t beschieten van schepenen
camere behoudelick dat dezelve gecom-
mitteerden eerst zullen opsoecken de
reeckeningen van fabryckmeester om bericht te
syn off de voornoemde Buys daer off yet genoten
heeft.

[in marge: Willem Steenhuys vroetschap.]

Opten viien decembris 1611 es by de vroetschappe
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geprocedeert tot nominatie van een nieuw
vroetschap in plaatse van zaliger Claes Nanningsz.,
houtcoper ende by de meeste stemmen daer-
toe vercoren Willem Jacobsz. Steenhuys.

[in marge: Pointen van reces.]
[in marge: Ventjagende ten plattenlande.]

Syn voorts geexamineert de pointen van res
reces genomen in de laetste vergaderinge van de
heeren Staten van Hollant ende West-Vrielandt daer-
op goetgevonden es dat d´heeren edelen ende
steden met volcomen last wederom souden
comen in Den Haege den ixen decembris s´avonts
in de herberge. Ende op´t eerste point op´t
vernieuwen ende vermeerderen van´t placaat jegens
de ventjagers daerop de gedeputeerden gelast
zyn te helpen te besonigieren met alle discretie ende
sonderlinge daerinne niet doen vermeerderen
tot nadeel van de steden ten waere de neeringen
ten plattenlande wierden besneden.

[in marge: Neeringen ten plattenlande.]

Op´t tweede point om eenige redelicke ende 
draechlicke ordre te ramen jegens d´aenwassende

135

neeringen in de dorpen sullen de gedeputeerden alle
debvoiren doen om hyer jegens eenige ordre gestatueert 
te hebben.

[in marge: De saecke van Denemarcken.]

Op’t derde point nopende de saecke van Denemarcken
daervan de gedeputeerden te voren hadden gerapporteert,
zijn de gedeputeerden gelast te aenhoiren de voorslagen
van d’andere leden ende hen met de meeste ende
beste te mogen conformeren.

[in marge: Religions saecken.]

Op’t vierde point nopende de religions saecken syn de
gedeputeerden gelast te helpen arresteeren den
voorslach in deselve saecken geraemt ende hen oock
mogen elargeren om tot accommodatie eenige
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woorden te mogen versachten ende herstellen.

[in marge: Aliantien met de naegebuyren.]

Op’t vyffde point beroerende d’aliantien mette de nagebuyren
om te voltrecken ’t gene gehandelt is, ende om ‘t geene
vorder geprepareert es te resolveren, sullen de
gecommitteerden hen mogen conformeren met de meeste
ende beste stemmen.

[in marge: Propositie van de Raedt van Staten.]

Opte pointen van de propositie van de Raedt van State
voor den toecomende jaere XVIC veertien zyn de
gedeputeerden gelast te mogen consenteren.

[in marge: Middelen van contributie ende consumtie.]

Op’t versochte consent van de middelen van contributie
ende consumptie soo die in’t verleden jaer gedragen
zyn, syn de gedeputeerden gelast te mogen
consenteren uytgeseyt de driehondertduysent
gulden over de steden.

[in marge: Remonstrantie van de Oost-Indische Compagnie.]

Op de remonstrantie van de Oost-Indische Compagnie
zyn de gedeputeerden gelast hen te mogen
conformeren met de meeste stemmen.

[in marge: Deputatien in de generaliteyt.]

Nopende de deputatien in de Generale Staten 
voor den aencomenden jaere sullen de gedeputeerden
in allen gevalle letten dat een vanwegen die quartier
werde gecommitteert.

[in marge: Gedeputeerden in de Raet van Staten.]

Nopende de gedeputeerden in de Raedt van Staten zullen
hen mogen conformeren met d’andere leden.

[in marge: Gecommitteerden ter auditie van de reeckeningen van de generaliteyt.]

Ende van gelycken nopende de gecommitteerden ter
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auditie van de reeckeningen van de generaliteyt.

[135 verso]

[in marge: Collegien van de admiraliteyt.]

Om eenige veranderinge te doen in de collegien
van de admiraliteyt sullen de gedeputeerden
instantie doen tot verminderinge van de lasten
van de collegien.

[in marge: Nominatie te doen in plaetse van de heere Voocht.]
[in marge: Nominatie van een fiscael.]

Syn voorts gelast hen te conformeren met
de apparentste die genomineert zullen
worden in den Hoogen Raedt in de plaetse van den
raetsheer Voocht ende in allen gevalle nomineren
de heere burgemeester Wittendel.
Ende van gelycken in de nominatie van drie
personen in de plaetse van doctor Hugo de
Groot tot advocaet fiscael.

[in marge: Voorvallende saecken.]

Opte voorvallende saecken sullen hen conformeren
met de meeste stemmen ende in cas van
swaricheyt rapport versoecken.

[in marge: Geen bieren uyt de brouweryen te setten dan by gesworen dragers.]

Es voorts goetgevonden te ordonneren dat geene
brouwers eenige bieren hoedanich die mogen zyn in eenige
tweeboomde vaten sullen mogen uyt de brouwerey
geseth worden anders dan by gesworen dragers
ende dat d’heeren burgemeesteren de brouwers ende 
bierdragers sullen mogen hoiren ende ordre ramen
dat de brouwers sullen mogen werden gedient.

[in marge: Dr. Adriaen Byman.]

Es voorts verstaen dat dr. Adriaen Byman
hem geensints sall mogen excuseren uyt de
schuttereye ten waere hem voor desen vryheyt
van de schuttereye waere gegunt.

[in marge: Gecommitteerden ter dachvaert.]
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Syn voorts ter dachvaert gecommitteert die
geene die laest daertoe gedputeert 
zyn geweest.

[in marge: Secretarissen.]

Opte requeste van de secretarissen deser stede
es goetgevonden denzelve wederom te tracteren
gelyck haere voorsaten getracteert zyn geweest, 
te weten met driehondert gulden s’iaeers voor
haere diensten in’t waernemen van de dachvaerden
ende vierhondert gulden voor den extraordinaris
ontvangh, mitsgaders hondertvyffendetwintich
gulden voor haere clercquen mits dat zy altyts
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sullen moeten voorsien zyn van twee goede clercquen,
daervan  d' eene sall wesen onder den eede van de stadt
ende ten dienste van burgemeesteren, schepenen ende
weesmeesteren.

[in marge: Passchien Lambertin.]

't Versoek van Passchien Lambertin es affgeslagen
maer es goetgevonden te persisteren by voorgaende
resolutie, ende zyn burgemeesteren gelast die te
executeren.

[in marge: beroerende de bierdragers]

Opten xiiien decembris 1613 es bij burgermeesteren gedaen
rapport van haere E. gebesogneerde tusscen de gemeene brou-
wers ende bierdragers. Ende is voorts gelesen een
requeste van de bierdragers daer van bij zij versoecken verhoogin-
ge van haer loon van de bieren die zij tot de waerden inbrengen,
op vier stuivers de ton, mits dat zij dan geen paertgens13 en
soude nemen, ende voorts van de binnen-bieren te mogen ontfangen ii stuivers
viii penningen van de ton, gelijck als zij van de buiten-bieren ontfangen.
Waarop gedelibereert zijnde, es goetgevonden den supplianten
bij provisie te laten genieten verhooginge van de bieren die
zij in de tappers-huijsen wercken, tot 3½ stuivers de ton, mits
dat zij alsdan geen paertgens zullen mogen nemen, noch in de
zelve harbergen drincken, op peine van suspentie van ses weken;

13 Paertgen =  benaming van een munt, overgegaan op de benaming van een bepaalde hoeveelheid bier (of 
wijn).
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dat de tappers mede den bierdragers de paertgens gevende
ofte biertappende zouden verbeuren een boete van drie gulden.
Is henluijden mede gegundt van de bieren binnen-bieren te
mogen ontfangen zoo veel als zij van de buiten-bieren ontfan-
gen; is mede goetgevonden dat de bierdragers voort-
aen zullen wercken bij veemen, ende elck veem in
zijn eijgen beurs, op alsulcke ordre als geraemt ende
geconcipieert zal werden. Ende zijn voorts gecom-
mitteert Pieter Dirxs. Scouten, mr. Pieter Oolofs.
van der Oort ende Jan Philips., om d' voors. ordre
eerstdaechs te ramen, ende aen de vroetschappe rapport te
doen.

[in marge: Versouck van de wevers.]

Is voorts op't versoeck van de wevers, verstaen bij
forme van interpretatie verstaen van't xxvie articule
van haer luijder gildebrieff, dat als twee touwen
tegen malcanderen verruijlt werden, daervan dubbelt
gelt betaelt behoort te werden, te weten bij elcke par-
tije ii stuivers.

[136 verso] 

[in marge: Beroerende de santvaert.]

Is bij de heeren burgermeesteren gedaen rapport van de
inspectie bij hare E. genomen, noopende de gele-
gentheijt om een bequame santvaert te mogen scieten,
in conformité van voorgaende resolutie. Ende naer
deliberatie is goetgevonden burgermeesteren te autho-
riseren om dienvolgende metter eersten ordre te
stellen dat d'voors. santvaert gemaect ende gescoten
zouden mogen werden, ende om't landt daertoe noodich
te mogen coopen.

[in marge: Resumtie van de keuren deser stede.]

Is voorts goetgevonden eenigen te committeren
om te resumeren de keuren ende ordonnancien 
deser stede, ende d'zelve te redigeren in een beter
forme, ende oock eenige noodelose keuren te mogen naela-
ten, alles op rapport ende op 't behagen van de vroetschap; ende sijn daertoe genomineert de 
burger-
meester Rabbi, meesters Jacob van Teilingen, Mathias Oude-
stein, ende een van de secretarissen deser stede.

[in marge: Beroerende Garbrandt Pietersz. Scipper.]
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Is noch verstaen ten aensiene van de sobere gelegent-
heijt van Garbrandt Pietersz. scuijtvoerder, ende dat d'zelve
mits zijne crancksinnicheijt niet bequaem en is om
zijn broodt te cunnen winnen, maer ter contrarie
te duchten is, dat hij bij faute van toesicht lichtelick hem
selven off anderen zoude cunnen verongelucken, dat
d'zelve met zijne huijsvrouwe ontfangen zal werden
in 't mannengasthuijs, mits dat het vrouwengasthuijs d'halve lasten zallen dragen 
ende dat zijn voorkindt
bij forme van dispensatie ge ingenomen zal werden
in den weeshuijse deser stede.

[in marge: De koeijen van't gasthuijs te vercoopen.]

Is mede geresolveert dat de regenten van het
mannengasthuijs de koeijen van't zelve huijs tegens d'aenstaende herffst sullen
vercoopen, om de penningen daervan te procederen te
mogen, ten behoeve van't voors. huijs uijtstellen op
renten, ende de landen te verhuijren.

[in marge: Nominatie van de nieuwe magistraat voor den jare 1613.]

Opten xvien decembris 1613 is naede ouder ge-
woonte geprocedeert tot nominatie van burgermeesteren, 
scepenen ende thresorier voor den aenstaenden jare
1614, ende zijn genomineert de E. burgermeester
Quinting, ende Pieter van Dijck, om d'voors.
nominatie aen Zijne Ex.ie te presenteren, ende
te vorderen de electie van't enckele getal.
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[in marge: Off susterlingen t'samen burgermeesteren werden mogen.]

Is mede gemoveert, dewijle onder de genomineerde
burgermeesteren waren personen die malcanderen bestonden
in den vierden grade, ende waren susterlingen, off men
dienaengaende eenige veranderinge zoude doen, ende
naer deliberatie es goetgevonden te persisteren bij de gedane
nominatie.

[in marge: Versouck van de buiren aen de noortzijde van de Oudegracht.]

Is gelesen een requeste van de gemeene buiren aen de
noordtzijde van de Oudegracht, hen beclagende over
de grootheijt van de oncosten, bij fabrijckmeesteren gemaect
ende den supplianten bij declaratie overgelevert, van de steenen
platingen voor haerluijde deure gemaect, ende ver-
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soecken moderatie van dezelve, ende naer deliberatie
es verstaen dat fabrijckmeesteren den supplianten naerder bericht
ende rekeninge zullen doen van de voors. oncosten, volgens
hare presentatie, ende 't versoeck van moderatie es affge-
slagen.

[in marge: Verpachtinge van de excijsen.]

Opten xxxe decembris 1613 is getreden in resumtie
van de ordonnanties van de stede-excijsen, ende naer eenige
ampliantie, gedaen in de generale ordonnancie, noopende 
de manieren van de gebrekige pachters, zijn dezelve
ordonnanties gearresteert ende is voorts goetgevonden daerop
de verpachtinge te doen.

[in marge: Bierexcijs ende turffexcijs te collecteren.]

Is mede goetgevonden dat men voor den aenstaenden
jare 1614 wederomme zal doen collecteren de bierexcijs
mitsgaders de turff- ende brandthout-excijs, ende is totte
collecte van dezelve gecommitteert op den voet ende salaris
als in voorleden jaere, de E. Pieter Dirxz. Scouten ende Pieter
Claess. Vrijburch.

[in marge: De magistraeten een maeltijt.]

Is voorts geresolveert ende goetgevonden om versceijden goede
consideratien, dat, gelijck in andere steden wert gedaen,
alle jaren nae de veranderinge van de magistraet, d'oude ende
nieuwe magistraeten te samen een maeltijt zullen hebben tot
costen deser stede.

[137verso]

[in marge: 't Huijs van Passcier Lambertin.]

Is voorts geproponeert dat de huijsinge van Passcier
Lambertijn bij executie zal werden vercoft, ende nae
deliberatie verstaen, indien 't zelve zoo hooch niet
ende zoude mogen gelden, dat de stadt bij haer penningen
zoude cunnen geraken, dat men in sulcken gevalle
't voors. huijs zelffs voor de stadt zoude mogen coopen.

[in marge: Combinatie van't tuchthuijs ende nieuwe huijsarmenhuijs.]

Is mede goetgevonden het tuchthuijs ende nieuwe 
huijsarmenhuijs te combineren, ende te brengen
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onder eene administrate ende regeeringe, ende dat bij
provisie, ende voor 't aenstaende jaere 1614, totte
bedieninge van beijde d’voors. huijsen gecommitteert
zullen werden ses regenten ende drie moeders.

[in marge: Vanwegen de gemeene cavallerije.]

Op 't versouck vanwegen de gemeene cavallerije gedaen
om geaccomodeert te mogen werden met een bequa-
me plaetse tot een pickeerhuijs, gedelibereert zijnde,
es goetgevonde henluijden daertoe bij provisie ende weder-
seggen te gunnen de schuijre van't oude Bagijnhoff,
ende zijn burgermeesteren geauthoriseert om d'zelve plaetse
daertoe bequaem te laten maken, behoudelick dat de costen
daeromme te doen niet hooger en zullen mogen loopen
als ontrent iiic off e vierhondert gulden.

[in marge: Quinting, Gardijn, IJff  Maerts, lakencooper, ende Foreest rapport.]

Opten xien januarij anno 1614 es bij de  E. Jan
Claessoon Quinting,  Adriaen du Gardijn, IJff Maerts,
lakencooper, ende de secretaris Foreest, gedaen rap-
port van't gebesogneerde op den lesten dachvaert in
's-Gravenhage.

[in marge: Beroerende de forten van Bloxijl ende in de Cuijnder.]

Ende bij occasie van't voors. rapport, gedelibereert
zijnde, nopende sekere acte, provisionelicken gecon-
cipieert tusscen de gecommitteerdens van de steden van
deser quartiere ter eenre, ende de gedeputeerdens van de
lantscappe van Overijssel raeckende de forten tot 
Bloxijl ende in de Cuijnder, is goetgevonden de gede-
gedeputeerdens deser stede gaende ter dachvaert te autho-
riseren, om 't voors. concept te mogen arresteren
ende oock des noodt zijnde, eenige woorden de substantie
niet rakende, te mogen veranderen.

[in marge: Deputatie ter dachvaert.]

Sijn voorts gecommitteert Adriaen Maerts. Coetenburg, 
Adriaen du Gardijn burgemeesteren, IJff Maerts lakencooper 
ende secretaris Coren, om van deser stede wegen te
verscijnen op te vergaderingen in 's-Gravenhage, ende opte 
poincten van reces te helpen besogneren ten meesten dienste
der landen, ende hen mette meeste stemmen te mogen conformeren
mits in cas van swaricheijt rapport versoeckende.
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138 

[in marge: Paulus Pauluss. Tinnegieter.] 

Is gelesen een requeste van Paulus Pauluss. tinnegieter, daer-
bij hij versoect noopende 't ijcken van de wichten, te mogen genieten 
gelijcke recht ende voordeel, als Pieter Isbrants., Cos Pieters. ende 
Jacob Janss. tinnegieteren. Ende naer deliberatie goetge-
vonden burgermeesteren te authoriseren, om gehoort den 
officier ende d'andere ijckers, voorts op 't voors. versoeck bij haer gedis-
poneert te werden, zulx zij bevinden sullen te behooren. 

[in marge: d' Oude wyven in 't Capels Gasthuijs.] 

Is voorts goetgevonden de ses oude wijven zijnde in 't Ca-
pels Gasthuijs te transporteren in Sinte Elisabetten Gast-
huijs ende teffens de prouffijten, emolumenten ende 
gerechticheiden van 't voors. Cappels Gasthuijs, aen 't voors. 
Sinte Elisabetten Gasthuijs, te appliceren, ende datter men 
voor’t eerst een van de vaders van 't Cappels Gasthuijs 
zoude nevens d'andere vaders van Sinte Elisabetten Gast-
huijs zoude x continueren. Ende is verstaen dat een van de 
voors. vi wijven stervende wederomme een ander in de plaetse 
zal werden geadmitteert. 

[in marge: Coetenburch Gardijn, Yff Maerts. ende Coren rapport.] 
 
Op den xviien februarij 1614 is bij de E. Adriaen Maerts. 
Coetenburch ende Gardijn, burgermeesteren, IJff Maerts, laken-
cooper, scepen ende mr. Jacob Coren, secretaris gedaen 
rapport, van't gebesogneerde opten leste dachvaert in 
's-Gravenhage. 

[in marge: De buiren aen de noortzijde van de Oudegracht.] 

Is voorts geresolveert dewijle de veele van de gebuiren 
aen de noordtzijde van de Oudegracht, in gebreke waren 
om d'oncosten van de steene platingen voor hare deuren 
gedaenmaect, bij de fabrijcken ende thresorier verscoten te remboursseren, 
dat men d'zelve door een bode zal doen insinueren dat zij noch 
comen betalen, binnen den tijt van twee maenden aen handen 
van fabrijckmeesteren, op peine van dadelicken bij de officier ge-
executeert te werden. 

[in marge: Beroerende d'rectoir-amt in de Latijnsce schole.] 

Is daernae voorgedragen datter dagelicx veele clachten voorqua-
men over 't vervallen van de Latijnsce schole. Ende dat Adolphus 
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Venator, mits het waernemen van zijne predick-amt ende an-
dere zijne occupatien, de bedieninge van de scole, niet 
zoowel en can uijtvoeren, als de welstandt van de scole 
ende dienste van de burgerije es vereijsscende. Ende 
daerover gedelibereert zijnde, is verstaen de ende goet-
gevonden burgermeesteren te authoriseren om Adolphum Vena-
torem voor haer te ontbieden, d'zelve de voors. clachten voor 
te houden ende bij alle goede middelen van inductien den zelven 
soecken te bewegen om van zelffs de bedieninge van de 

[138verso]

scole te verlaten. Ende indien hij daertoe niet te 
bewegen en is, om aen de vroetscappe te doen rapport 
om't zelve gehoort, voorts bij de vroetscappe gere-
solveert te werden zulx zij bevinden zullen ten meesten 
dienste van de gemeene burgerije te behooren. 

[in marge: De zoone van Cornelis Corneliss. Broertge.] 

Is nog goetgevonden, dewijle Cornelis Corneliss. Broertge, 
cuijper, een zoon heeft, die een zeer goede geest ende 
ingenium14 heeft ende van de catholicken aengesocht wert 
om in de papistissce scolen buijten costen van de 
vader te houden, dat men 't zelve zal soecken 
te letten ende de vader eenich subsidie presenteren 
om d'zelve hier in de scole te houden. Ende 
zijn burgermeesteren geauthoriseert, om dienaengaende 
metten vader te spreken ende te handelen, op't behagen 
van de vroetscap. 

[in marge: Hendrick Druijff twee erven te vercoopen.] 

Des namiddachs, eodem die15 is goetgevonden burger-
meesteren te authoriseren, om aen Hendrick Cornelis. Druijff 
te mogen vercoopen twee erven op't nieuwe Veneetsce 
Eijlandt, responderende achter aen de ii erven bij hem alreede 
gecoft, mits dat hij noopende het betimmeren van de- 
zelve onderworpen zal blijven, gelijcke keure 
ende ordonnancie, als in toecomende tijden op d'voors.
achtererven zal worden gemaect. 

[in marge: Beroerende de woninge van de bierstekers op 't eijlandt van Veneetiën.]

Is voorts goetgevonden dat men bij nieuwe keure zal 
doen publiceren dat nae 't jaer van den vercoopinge 

14 Ingenium = natuurlijke aanleg, vernuft.
15 Eodem die = op dezelfde dag.
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van de erven op 't Veneetsce eijlandt, niemandt 
de neeringe van biersteker zal mogen doen, dan 
die zijn woninge zal houden op't voors. eijlandt, 
doch dat middelertijt ende van maij naestcomen-
aff, totte voors. tijt toe, de bierstekers zullen mogen 
volstaen, mits haere bieren houdende in kelders, ofte 
schepen, op ofte aen't voors. eijlandt, in conformité van 
voorgaende keure. Ende dat men de voors. dese keure 
ofte resolutie, door een stadtbode particulierlick 
aen alle de bierstekers 't zij dat se van de voors. erven  
gecoft hebben ofte niet, sal doen insinueren ende bekent 
maecken. 

139

[in marge: Beroerende de veranderinge van de kerckenraedt.]

Sijn voorts ten voors. dage binnen gestaen, de drie 
predicanten, als gecommitteert zijnde bij de kerckenraedt 
deser stede ende hebben nieuwe instantie gedaen, 
teneijnde de veranderinge van de ouderlingen ende diaconen 
als noch zoude mogen gedaen werden, als op den voet 
als die lestmael es gedaen geweest. Ende daerop 
gedelibereert zijnde, es om eenige goede consideratien 
wille, goetgevonden voor dese reijse noch toe te staen 
dat de verkiesinge van de nieuwe ouderlingen ende 
diaconen zal geschieden, op den voet die lest gebruijct 
is geweest, doch sonder praejudicie16 van de resolutie 
van de vroetscappe deser stede genomen opten ixen 
februarij anno 1613, ende onder expresse conditie, dat 
men ter naester veranderinge van de kerckenraedt. Ende 
mits dat men tegens de naeste veranderinge van de 
kerckenraedt naerder zal letten op de voet die 
men alsdan zoude mogen amplecteren17. 

[in marge: Beroerende Adolphum Venatorem.]

[onderstaande tekst is doorgehaald:]
Opten xixen februarij 1614 is bij burgermeesteren gedaen 
rapport van henluijder gebesogneerde met Adolpho Vena-
tore, noopende zijnde rectoor-amt, volgende de resolutie 
van de vroetscappe van den xviie dito, mede brengende 
dat d'zelve Venator niet en conde beweecht werden om 
hem eijntelick te verclaren op het verlaten van zijn scooldienste, 
voor dat hij zelve bij de vroetscappe ware gehoort
van zelfs de dienste in de scole te verlaten. Ende 
is voornoemde Adolphus Venator dienvolgende op zijn versoeck mede 
binnen gestaen ende in't lange gehoort. 

16 Praejudicie =  van te voren gevormd oordeel.  
17 Amplecteren =  omhelzen (fig.), aannemen.
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[in marge: Beroerende Adolphum Venatorem, ende de scooldienste.]

Opten ien martij 1614, es bij burgermeesteren gerapporteert, dat 
zij volgende hare last ende commissie met Adolpho Venatore 
hadden gehandelt ende gesproken noopende de scooldienste. 
Ende dat d' zelve Venator het rectoir-amt in hare handen 
hadde ledich gestaen, versoeckende niettemin, datter favora-
belick gelet zoude mogen werden op't interest 't welck hij door 't 
aennemen van den voors. dienste in't verlaten van zijn practike 
in de medecijnen, ende anders hadden geleden, ende op andere 
redenen meer, bij hem in't lange gededuceeert, en dat zij 
daeromme goetgevonden hadden, den zelven toe te leggen een somme 
van iic lxxv gulden jaerlix tot wederseggen toe, en op 't behagen 
van de vroetschappe. Waerop gedelibereert zijnde, is 
goetgevonden het gebesogneerde van burgermeesteren te appro-
beren. 

[139 verso]

[in marge: Dachvaert in Den Hage.]

Ten voors. dage es gelesen een missive van de gecommitteerde 
raden van de Staten van Hollandt in date den xxven februari 
lestleden daerbij de Ed. ende steden werden beschreven 
tegens den iiien marty naestcomende hare gedeputeerdens 
te seinden in 's-Gravenhage, om te helpen besogneren ende 
resolveren op de bijgaende poincten van beschrijvinge. Ende 
naer deliberatie es goetgevonden op't ie poinct van de 
beschrijvinge, sprekende van te resolveren op de poincten 
in voorgaende dachvaerden niet affgedaen, de ge-
deputeerdens te lasten om dienaengaende te persisteren 
bij voorgaende resolutien daerop genomen. 

[in marge: Ordre op de verpachtinge.] 

Opt iie poinct sprekende van ordre te stellen op 
de naeste verpachtinge van de gemeene middelen 
in martio naestcomende te doen, sijnde gede-
puteerdens gelast om hen dienaengaende te mogen 
conformeren mette beste ende meeste stemmen. 

[in marge: Nominatie van drie personen tot verkiesinge van een raedtsheer in den 
Provincialen Rade.] 

Op’t iiie poinct sprekende van de nominatie van 
drie personen, om daeruijt een gecoren te werden  
tot raedt in den Provincialen Rade, es goetge-
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vonden de gedeputeerdens te lasten om debvoir18 te 
doen teneijnde een uijt desen quartiere in den 
voors. Rade moge werden geëligeert ende zoo doen-
lick, een uijt dese stede.

[in marge: Voorvallende zaecken.]

Op’t leste poinct sprekende van openinge te
doen van veele importante saken zedert het sceijden
van de leste dachvaert uijt versceijden quartieren
voorgecomen, ende op andere voorvallende saken, etc.
sijn de gedeputeerdens gelast om d’voors. openinge
te hooren ende daerop ende op andere voorvallende
zaecken te mogen resolveren ende hen mette meeste ende
beste stemmen te mogen conformeren, mits in cas
van swaricheijt rapport versoeckende. Ende
is goetgevonden te committeren de presiderende
burgermeester IJff Maerts. lakencooper, mitsgaders
den secretaris Coren, om d’voors. resolutien inne te brengen. 

140

[in marge: Dachvaert tot Horen. Pretensien van de ontfangers nopende het makelardije.]

Is mede gelesen een missive van de Gecommitteerde Raden tot Horen
daerbij de respective steden van desen quartiere werden
bescreven om tegens den iiie des avonts off den iiiien martij
des morgens tot Horen te compareren om op de bijgaende
poincten te helpen adviseren ende resolveren. Ende nae
deliberatie is op’t ie poinct, sprekende van de pretensien
van de respective ontfangers noopende het makelardije-
gelt etc., goetgevonden de gedeputeerdens te lasten om
aen te houden dat dit poinct moge werden affgedaen
ende d’ontfangers gegeven redelicke contentement.

[in marge: Beroerende de leenen van de abdije van Egmondt.]

Op’t iie ’t poinct, sprekende van de leenen van d’abdije
van Egmondt tot Horen aen te geven ende te doen registreren
etc., sijn de gedeputeerdens gelast goet te vinden dat men dit
poinct noch zoude laten berusten. 

[in marge: Noopende het aenwassen van de restanten.]

Op’t iiie poinct zijn de gedeputeerdens gelast om nevens
d’andere steden te helpen ramen de beste ende bequaemste
middelen tot weeringe ende voorcominge van het aen-

18 Debvoir =  plicht.
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wassen ende vermeerderen van de restanten.

[in marge: Oude restanten.]

Op’t iiiie poinct zijn de gedeputeerdens gelast om goet te
vinden dat de Gecommitteerde Raden geauthoriseert mogen zijn
om van de oude restanten naer gelegentheijt eenige
quijtsceldinge te mogen doen.

[in marge: 2 uijt desen quartiere in elcken collegie van den Raedt.]

Op’t ve poinct, z sprekende van aen te houden teneijnde
in elcken quartiere collegie van de Raden twee uijt desen
quartiere zoude mogen gecommitteert werden etc., sijn
de gedeputeerdens gelast om hiertoe voor te slaen dat de
steden van dit quartier met malcanderen zouden behooren
te accorderen in’t voorslaen ende nomineren van drie per-
sonen uijt desen quartiere tot becleedinge van elcken
vacerende plaetse ende malcanderen getrouwelicken hierinne
te seconderen ende de handt te bieden.

[in marge: Beroerende de verpondingen.]

Beroerende ’t leste poinct zijn de gedeputeerdens gelast te advi-
seren dat de Gecommitteerde Raden geauthoriseert zouden mogen
zijn om hen naerder te informeren op de difficulteiten van de
coopers van de heerlijke vercochte goederen in 't betalen van hare
verpondingen d’zelve te dieneijnde te mogen bescrijven, hooren ende
te accorderen, zoo doenlick noopende haerluijder onderlingen ver-
schillen in’t stuck van hare repartitie. Ende zijn voorts gecom-
mitteert Adriaen Heindrixs. Rabbi, oudt-burgermeester, ende mr. Floris
van Teilingen, gecommitteerde in’t voors. collegie, om d’voors. resolutien
inne te brengen etc.

[140 verso]

[in marge: Geschutgieterye voor ’t quartier.]
[in marge: Pieter Jansz., capiteyn.]

Opten xve marty 1614 es op’t geproponeerde
van de heere burgemeester Jan Pieterss. Stoop nopende
de difficulteyten die hem soo op d’avysen van Zyne
Ex.cie als van meester Coenraet, geschutgieter, openbaren
jegens ’t voornemen van die van Alcmaer om de
geschutgieterye van’t quartier hyer te hebben,
goetgevonden dese saecke soetelick te
laeten glisseren ende es de voornoemde burgemeester
voorts gerecommandeert goede sorge te dragen
dat Pieter Janss., capiteyn, soude mogen met
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een goet oorlochsschip uytgerust worden.

[in marge: Vlondergelt van ’t schippersgilt.]

’t Versoeck van deecken ende raets van’t schippers-
gilde teneynde een yeder die eenige beesten
in de paesmarct ofte andere marcten off ofte
inscheept, ’t zy met oft sonder de vlonders
van’t gilde gehouden soude zyn vlondergelt te betaelen, es offgeslaegen maer es hen
geconsenteert ’t vlondergelt te genieten
volgende de ordonnantie van de xven van aprilis
XVC LXXXV waerby verstaen es dat die-
geene die eenige beesten uyt eenige open
schuyten uytgesondert potten en pontten off
ofte insceept ende de vlonder niet gebruyct
van’t vlondergelt vry sall zyn.

[in marge: Biervoerders beurten in ’t veer.]

Op’t tweede versoeck van de voors. deecken ende
raedts es goetgevonden te ordonneren dat
van nu voortsaen egeene biervoerders die aen
eenige bierschoyers verbonden zyn ordinaris
beurt op’t veer van Amsterdam sullen mogen
hebben dan drie maenden naedat zy haer
hebben doen aenteyckenen ende van gelycken niet
uyt het veer te sullen mogen scheyden voor ende
aleer zy drie maenden tevooren ’t veer ofte
beurt opgeseyt sullen hebben.

[in marge: Gecommitteerden op de nominatie van de kerckenraet.]

Op de vertoninge van de kerckenraet van dat zy
tevreden gereet waeren te procederen tot veranderinge
van de eene helft van de ouderlingen oft ende diaconen

141

jegenwoordich in dienste zynde, es goetgevonden te
committeren de Ed. Jan Claess. Quinting ende Pieter
Dircxs. Schouten om op de nominatie van de persoonen tot
de nieuwe kerckenraet te assisteren.

[in marge: Versoeck van de luyden van de zoutneringe.]

Op’t versoeck van deeckens ende gemeene luyden van de
panneringe syn de heeren burgemeesteren geauthoriseert
om op de ordre by de luyden van de zoutneringe op’t
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stuck van de coorndraegers geraemt, mitsgaders
op ’t versoeck van een noothulp en als oock ’t versoeck
van de coorndragers zelffs te hoiren eenige luyden van de
neringe soo coorncopers als panluyden ende ’t zelve
gedaen d’voors. ordonnantie op den naeme van de
vroetschappe te arresteren.

[in marge: Versoeck van Pieter Banckeris.]

’t Versoeck van Pieter Banckerisz. om in zyn huysinge etc.
aen d'ander zyde buyten de Boompoort te mogen
tappen ende gasten houden, es in conformite van
voorgaende bevelen affgeslaegen ende zyn de heeren
burgemeesteren geauthoriseert om de weduwe van Cornelis
Trenisz. thans te ontbieden ende haer te belasten dat
zy de reysende man beter geryeff sall doen als tot
noch, ofte dat men haer de neringe sall opseggen.

[in marge: Reyer Wichmans, knecht van de gaernmarct.]

Op’t versoeck van Reyer Wichmans, executeur
van de ordonnantie op de gaern- ende vlasmarct,
es denzelven gegunt in plaetse van twaelff gulden
in ’t vierendel jaers, sestien gulden, in te gaen met
het eerste vierendel jaers dat verschynen sall.

[in marge: Versoeck van Gerrit Jansz., backer.]

Opte requeste van Gerrit Jansz., backer, om in zyn
tuyn een huys te mogen timmeren, syn d’ heeren burgemeesteren
geauthoriseert om den voornoemde Gerrit Jansz., mitsgaders
Jan Lievenss. die hem opposeert, te ontbieden ende
dezelve soo ’t doenlick es te vereenigen.

[in marge: Ondersoeck in de staet van de comtoiren.]

Op’t point in de vergaderinge tot Hoorn in bedencken
gehouden om eenige te committeren tot het ondersoeck
van de staet van de comtoiren, es goetgevonden
’t zelve van deser stedewegen goet te vinden.

[141 verso]

[in marge: Subsidie voor die van de admiraliteyt.]

Op’t point om die van ’t collegie van de
admiraliteyt van drie maenden te drie
maenden te subsidieren met xxvm  libra tot
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vervallinge van de lasten van de admiraliteyt
mede gehouden in bedencken, es mede goet-
gevonden te consenteren.

[in marge: Nominatie van de nieuwe ouderlingen ende diaconen.]

Is daernae by de Ed. Jan Claesz. Quinting ende Pieter
Dircxsz. Schouten, achtervolgende haere last geweest
zynde in de vergaderinge van de kerckenraet gedaen
rapport op ’t van ’t gepasseerde van de opte nominatie
van de ouderlingen ende diaconen ende voort
overgebracht het dubbel getal by denzelven
kerckenraet genomineert, ende naer
examinatie van de gedaene nominatie es
by de vroetschappe verclaert dat zy daeraen
nemen contentement ende dat dezelve
genomineerden voorts de gemeente sullen worden
voorgedragen om daeruyt te nemen een enckel
getal nae ouder gewoonte, mits dat de voors.
gecommitteerden op de electie by de gemeente te
doen sullen assisteren.

[in marge: Quinting ter dachvaert.]

Opten xviien marty 1614 es op’t schryven van de
gedeputeerden in Den Haege mits ’t verreysen van de
heere burgemeester Coetenburch op de verpachtinge goetgevonden
de gedeputeerden ter dachvaert te verstercken
ende tot dien eynde daertoe te committeren
de Ed. Jan Claesz. Quinting.

[in marge: Versoeck van die van Delft om te surcheren met de timmeragie op ’t Veneetsche 
eylandt.]

Op de instantie by die van Delft gedaen
om de keure nopende de timmeragie op ’t
Veneetsche eylandt voor eenige jaeren te
surcheren, en es niet goetgevonden eenige
surcheantie te arresteren, maer dat men
die van Delft met beleeffde redenen
sall soecken te geven contentement.

142

[in marge: Huysinge voor Venatore.]

Es voorts goetgevonden doordyen Adolphus Venator van
’t rectoorsampt ledich sall staen dat men denzelffven
wederom sall voorsien van andere bequame woninge
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ende zyn de heeren burgemeesteren geauthoriseert om dezelve
wooninge  te versorgen.

[in marge: Een rector te despicieren.]

Ende zyn de heeren burgemeesteren mede geauthoriseert om
met den eersten te despicieren een bequaem persoon tot
rector.

[in marge: Ordre op de jaermarcten.]

’t Versoeck van eenige cramers om de marcten van Bartholo-
meus ende Matheus wederom te hebben in op den ouden
voet es gehouden in naeder bedencken, ende zyn
de heeren burgemeesteren voorts geauthoriseert om in de
paesmarct de cramen soo veer oostwaerts voorby
de Pastoorsteech te ordonneren als hen goetduncken
sall, ende de ryffelaers19 ende andere spelers te
doen staen t’eynden de coeckcramen nae de kerck
toe.

[in marge: Vreemde laeckenen ende gaeren.]

Op’t versoeck van deecken ende raedts van’t weversgilde
met eenige laeckenreeders ende coopluyden met hen
gevoecht, om diegeene die vreemt gaeren ofte
laecken ter marct brengen te ordonneren tot seeckere
plaetse van d’andere gaeren- ende laeckenmarct kennelicken
affgesondert, syn de heeren burgemeesteren geauthoriseert
om hyerop alvoren te hoiren eenige luyden van de
meninge om’t selve gedaen voorts gedisponeert te worden
nae behoiren.

[in marge: Coetenburch, Quinting, IJff Maertsz. ende secretaris Coren rapport.]

Is opten iiiien aprilis 1614 bij de burgermeester
Coetenburch, mitsgaders Jan Claess. Quinting, IJff
Maerts, lakencooper ende de secretaris Coren gedaen
rapport van’t gebesogneerde opten lesten dachvaert
in ’s-Gravenhage.

[142 verso]

[in marge: Versoeck van de huijsarmen.]

19 Ryffelaers = aanduiding dobbelaars.

295



Op’t versoeck van de hui regenten van de huijsarmen
ende tuchthuijse es goetgevonden henluyden tot ver-
vallinge van de extraordinaris lasten van de voors.
huijsen te consenteren dat zij tot laste voortaen
alle drie maenden zullen mogen omgaen mette
schale om de aelmoessen van de goede luijden
te collecteren, te beginnen tegens Pinxter naest-
comende.

[in marge: Noopende de 3 kinderen van Jan Pietersz., stoelmatter.]

Op’t versoeck van de gemeene buiren op’t Rissevoort
teneijnde de drie moederlose kinderen van Jan Pietersz.,
stoelmatter, van haer vader verlaten zijnde, bij forme
van dispensatie ende gratie in’t huijsarmenhuijs zouden
mogen ontfangen werden, gedelibereert zijnde, es
goetgevonden de regenten te authoriseren om de-
zelve kinderen in te nemen, mits dat men evenwel debvoir
zal doen om de vader te becomen, om exemplaire straffe aen hem
over’t verlaten van zijn kinderen te doen.

[in marge: Een ander verlaten kint.]

Is mede goetgevonden d’zelve regenten bij forme
van gratie ende dispensatie te authoriseren om in’t
voors. huijs te ontfangen sekere verlaten kint
bij een arm soldaet bij provisie opgenomen ende aenge-
houden zijnde.

[in marge: Beroerende sekere heijdensce vrouwe.]

Is noch verstaen dat d’zelve regenten in’t huijs
zullen behouden de heijdensche vrouwe die nu eenige
jaren aldaer aengehouden es geweest, niettegenstaende
zij tot een competente ouderdom es gecomen, mits
dat het vrouwengasthuijs deser stede tottet onder-
houdt van dezelve vrouwe zullen uijtreicken de
somme van vijffentwintich gulden jaerlix.

[in marge: Auditeuren van de rekeninge van de collecteurs van de bierexcijse.]

Is voorts goetgevonden te committeren de Ed. Adriaen
Heindrixz. Rabbi ende Pieter van Dijck tottet hooren
ende sluiten van de rekeningen van de collecteurs
van de bierexcijsen van den voorleden jare 1613.

[in marge: Versoeck van Anna Goverts., conventuale.]
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Op’t versoeck van Anna Goverts., conventuale
eertijts in ’t Middelhoff, es d’zelve gegundt ver-
hooginge van hare alimentatie van cl gulden
tot iic gulden ’s jaers, in te gaen van ie januarij lest-
leden.

143

[in marge: Maerten Jans., boomsluijter.]

Op’t versouck van Maerten Jans., boomsluijter, es den-
zelven toegeleijt over ’t openen ende sluijten van de nieuwe
boomen gemaect aen de vier bruggen responderende op de
Voormeer, gegundt verhooginge van zijn voorgaende
weddens van t’sestich op hondert gulden ’s jaers, mits dat
hem zal werden aengeseijt dat hij op zijn dienst wel
zal moeten passen, off dat men anders de dienste zoude
moeten separeren.

[in marge: Versouck van Silletgen Jacobs.]

Op’t versoeck van Silletgen Jacobs, arme weduwe, es
heurluijden gegundt te mogen bewonen het goude Bhuijs-
gen in ’t Oude Beguijnhoff, geweest zijnde het verckens-
cot ende dat tot wederseggen toe.

[in marge: Beroerende de weduwe van mr. Gielis.]

Is voorts verstaen ende geresolveert dat de weduwe van
wijlen mr. Gielis Oudestein de vrijheijt van de stadts-
excijs, haer za. man in zijn leven toegeleijt, noch zal
genieten dit loopende jaer uijt.

[in marge: Noopende de nieuwe sandtvaert.]

Is bij burgermeesteren gerapporteert de beraminge bij hare
Ed. in conformité ende vermogens voorgaende resolutie
gemaect noopende het strecken ende de wijdtte
van de nieuwe sandtvaert, ende de voorts goetge-
vonden dat men ’t voors. werck metten eersten zal vorde-
ren, ende zijn burgermeesteren, mitsgaders IJff Maerts, Pieter van Dijck ende Dominicus 
Boot, geauthoriseert om, achter-
volgende d’voors. beraminge, de voors. vaert aff te
doen steecken ende metten eersten te besteden.

[in marge: Beroerende de nieuwe clock.]
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Opten xxien april 1614 is het contract tusscen de
kerckmeesteren deser stede ter eenre ende meester Heindrick Wege-
waert, clockgieter tot Campen, ter anderen zijde, nopende
het vergieten van een clock die gescheurt es ende goet-
gevonden ’t zelve te approberen, ten waer men conde bevinden
dat men ’t voors. werck elders tot minder costen conde
besteden. Is mede verstaen dat men de nieuwe clock
noch wel wat swaerder zal mogen maken zooveel als
de resonantie ende accoordt op d’oude clock zal cunnen
lijden.

[in marge: Beroerende de platinge op d’Oudegracht.]

Is voorts verstaen omme redenen bij de heeren bur-
germeesteren voorgedragen, dat men de buiren aen de noordtzijde
van de Oudegracht de nieuwe platinge zal doen betalen
tegens vii schellingen de voet ende d’zelve betalinge metten
eersten vorderen in conformité van voorgaende resolutie.

[143 verso]

[in modern handschrift: 21 april 1614]

[in marge: Beroerende het nieuwe werck aen ’t tuchthuijs.]

Is voorts goetgevonden de regenten van den tuchthuijse
te authoriseren om het nieuwe werck aen ’t zelve huijs
tot accommodatie van de binnenvaer ende proveniers ende
een plaetse om de predicatien van Godes woort te doen,
te voort op te maecken volgende de modelle bij
Jacob van der Oort gemaect ende in de vroetscappe
verthoont.

[in marge: ’t Kindt van Pieter Janss., metselaer, in’t weeshuijs.]

Op’t versouck van de naeste vrunden van ’t nagelaten
kindt van za. Pieter Janss., metselaer ende bierdrager, ten-
eijnde ’t zelve, oudt zijnde ontrent xii jaren, nevens zijne drie andere jonge susters ende 
broederen, bij forme
van gratie ende dispensatie in ’t weeshuijs zoude mogen
ontfangen werden, is goetgevonden bij forme van
dispensatie de regenten van ’t weeshuijs te autho-
riseren om nevens ’t zelve kindt in den voors. huijse
te ontfangen.

[in marge: Versouck van meesters Jan Vrerixzoon en Jan Clock.]

’t Versouck van meesters Jan Clock Frerixzoon ende Jan Clock
om in haerluijder huijsinge op d’oude bierkaeij aen een
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tapper ofte herbergier te mogen verhuijren, es bij de
meeste stemmen affgeslagen.

[in marge: Cornelis Jans., voorsinger.]

Op’t versoeck van Cornelis Jansz., voorsinger, es goet-
gevonden denzelven zijne weddens te verhoogen
van lxxx op hondert gulden ’s jaers.

[in marge: Maritgen Heindrix ende Neel Jacobs, conventualen.]

Op’t versouck van Maritgen Heindrix ende Neel
Jacobs, eertijts conventualen in’t Oude Hoff, es den-
zelven gegundt verhooginge van haerluijder alimentatie
van 150 tot 200 gulden ’s jaers.

[in marge: Beroerende de absentie van de scutters van de generale monsteringe.]

Op’t versouck van de capiteins ende bevelhebberen
van de gemeene scutterije es goetgevonden de
boeten van de absenterende schutters van de generale
monsteringe te verhoogen van ses op vijftien gulden
ende de tijt van de insinuatie te verlengen van viii
off xiiii dagen.

[in marge: Propositie van de gedeputeerdens der stadt Delft.]

Opten xxviiien april 1614 zijn binnen gestaen de E.
Michiel Willemsz. van der Hoeff, burgermeester, Jacob Adriaens.
Paeu, oudt-burgermeester, Simon Adriaens. van Groenewegen,

144

oudt-scepen ende gewesene thresorier ende mr. Jan Camerlin pensionaris ende gesamentlick
gedeputeerdens der stadt Delft, ende hebben in conformité ende
vermogens hare brieven van credentie in date den xxvje april
lestleden hen bij monde gerclm beclaecht over de keure lest gemaect
noopende de woninge ende residentie van de bierstekers op’t nieu-
we eijlandt ende bij versceijden middelen ende redenen mondelinge
gededuceert versocht affdoeninge van de zelve keure.
Ende hebben voorts op d’instancie van eenige bierstekers
hier ter stede versocht dat men bij keure zoude statueren
dat voortaen geene bierstekers hier ter stede voortaen aen een
tapper aen enen andere biersteker schuldich ende verplichtet
zijnde, nae voorgaende insinuatie ende interdictie20 aen henluyden
gedaen vermogen soude eenige bieren te leveren 

20 Interdictie =  verbod.
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aen een tapper die aen een anderen biersteker schuldig ende verplichtet ware 
off dat hij anderssins ge-
gehoude zoude zijn de schult van voors. tapper t’zijnen laste
te nemen ende te voldoen, gelijck tot Amsterdam in regarde van de
bierstekers ende tot Delft in regarde van de brouwers gekeurt
ende geordonneert es. Waerop gedelibereert zijnde es
goetgevonden ende geresolveert eerst noopende ‘t 1e versoeck
dat men ‘t selve beleeffdelick zal excuseren zoo met d’onmoge-
licheijt om hare E. daerinne te cunne believen dewijle de zake niet 
en is in haer geheel als met andere glimpelicke21 redenen
tot justificatie van de voors. keure dienende. Ende noo-
pende het ije poinct, dat men de voornoemde gedeputeerdens zal
mogen seggen indien hare E. gelieve te versorgen dat
burgermeesteren alhier ter hande gestelt zouden mogen werden
extracten van de gementioneerde keuren van Delft ende Am-
sterdam, dat men d’zelve gaerne zal examineren en
in contemplatie van de heeren van Delft, dienaangaende 
gen voorts alles doen ende ordonneren wes men bevinden zal naer de
gelegentheit deser stede dienstich ende practicabel
te wesen.

[in marge:Versouck van de gemeene seepsieders.]

Op’t versouck van de gemeene seepsieders ten fijne22

in haerluijder ordonnantie op de seepneeringe gemaect
gebracht zoude werden een articule daerbij hen den
seepsieders zoude vrij gelaten ende toegestaen werden
het gebruick van de oude vreemde seepvaten in confor-
mité van’t verdrach tusscen den suppliantenten ende de cuijpers 
gemaect gedelibereert zijnde es goetgevonden ‘t zelve
versoeck te accorderen.

[144 verso]

[in marge: Beroerende het diepen van de Egmondervaert.]

Op‘t rapport van de heeren burgermeesteren noopende haer-
luyder gebesogneerde met de gedeputeerdens van de drie
Egmonden, noopende het diepen van de Egmonder-
vaert, gedelibereert zijnde, es goetgevonden bur-
germeesteren te authoriseren om van stadtswegen te
mogen consenteren in een vde ende uijtterlicke in een
iiijde part van de costen van de voors. diepinge.

[in marge:Versouck van de bierstekers op de oude bierkaeij.]

Opten iiijen may 1614 es gelesen een requeste van de 

21 Glimpelicke, gelimpelijc =  bedriegelijk, maar onder fraaie voorwendselen.
22 Ten fijne = met het doel.
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gemeene bierstekers wonende op d’oude bierkaeij ende erven
op’t Veneetse eijlandt gecoft hebbende, ten fijne zijluijden
sonder prejudicie van de keure noch een jaer in haerluijder
woningen zouden mogen blijven, ende haere neeringen doen
waerop gedelibereert zijnde es ‘t voors. versoeck
om de consequentie wille affgeslagen. Ende niettemin 
verstaen indien de supplianten van de andere coopers van de erven
alreede getimmert hebbende cunnen obtineren dat zij noch
totten ien septembris naestcomende in hare huysen haer nee-
ringe mogen doen, dat men ‘t zelve van stadtswegen zal
bij conniventie23 toelaten. Ende zoo niet dat men degene die
niet gereet en zijn zal mogen presenteren te accommo-
deren met een keet ofte lootse van plancken op de stadts
onvercofte erven, om haer bieren in de zelve te bij proevisie
te mogen bergen ende opslaen welverstaende dat men de 
selve keeten niet langer en sal houden totten ie 
septembris voors. toe.

[in marge: De dochter van Maritge Lamberts bij Woggenums.]

Op’t versouck van de dochter van Maritge Lam-
berts bij Woggenums om van de stadt te hebben
eenige vergoedinge ten aensiene dat zij haere gesontheit
onnooselick heeft verloren, ten tijde doe Zijne Ex.ie Graef
Heindrick hier ter stede was gecomen. Es nae
deliberatie verstaen dat de stadt wel niet en was
gehouden haer eenige vergoedinge te doen, doch dat men haer
evenwel uijt commiseratie zoude mogen toeleggen de
somme van vijftich gulden ’s jaers, den tijt van vier jaren
lang opdat sij middelertijt gelegentheijt mach hebben
om een handtwerck te mogen leeren, daermede zij
haer zelver zoude cunnen behelpen, ende onderhouden.

145

[in marge: De buiren op de Molenbuirt.]

Op’t versouck van de gemeene buiren van de Molenbuirt
es goetgevonden den officier ernstelick te belasten dat hij debvoir doe
om de fameuse hoeren ende diegene die open quaet regiment
houden uijt de stadt te doen vertrecken ende den genen
die tappen sonder consent, haerlieden neeringe te verbieden

[in marge: Beroerende den tijt van de gedeputeerde in’t collegie van de Gecommitteerde 
Raden tot Horen.]

Opten xixe maij 1614 es goetgevonden ende geresolveert

23 Conniventie =  oogluikend toestaan.
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dat de gedeputeerdens voortaen te committeren in’t collegie van de 
Gecommitteerde Raden tot Horen, zullen alle jaren dienen tot Lichtmisse
toe. Ende dat op Lichtmisse mede zal ingaen den tijt van den nieu-
we gecommitteerde. Ende dat men in januario zal procederen tot 
nominatie van de genen die ‘t navolgene jaer zal dienen.

[in marge: De kinderen van Cornelis Claess. molenaer in’t weeshuijs huijsarmenhuijs.]

Is voorts op‘t rapport van de heeren burgemeesteren verstaen
dat de kinderen van Cornelis Claessoon molenaer van de Geest-
molen zullen blijven ende gehouden werden in’t huijsarmen-
huijs daer d’selve bij provisie door ordre van burgemeesteren ge-
bracht zijn.

[in marge: Een comedie te ageeren op‘t uijtgaen van de loterije.]

Is mede goetgevonden de comedianten hier ter stede te consen-
teren dat zij op‘t uijtgaen van de loterije in‘t openbaer een 
comedie zullen mogen ageren mits dat d’zelve alvorens
bij d’heeren burgemeesteren zal worden gevisiteert.

[in marge: Weduwe van Jacob van Duinen.]

Op’t versoeck van de weduwe van Jacob Lamberts. van 
Duijnen es goetgevonden denzelven ten aensiene van haere be-
swaerde gelegentheit daerinne zij bij het overlijden van haer za. man 
vervallen es, toe te leggen de somme van vierhondert ende
vijftich gulden, te betalen een 6e part gereet ende reste op 
vijff jaren.

[in marge: Beroerende Trijn van Hamburch.]

Op de propositie van burgemeesteren uijt den name van scepe-
nen gedaen off men Trijn van Hamburch in’t tuchthuijs
zoude admitteren, indien bij haer E. goetgevonden werde de-
selve daerinne te bannen. Gedelibereert zijnde es goet ver-
staen dat men de heeren scepenen zal vrij stellen de- 
zelve in’t tuchthuijs te mogen bannen indien zij bevinden
ofte verstaen zulx te behooren.

[145 verso]

[in marge: Jan Jansz. Rin pachter van de corenexcys.]

Opten xxiije meij 1614 es ‘t versoeck van Jan Jansz.
Rin om eenige remissie te hebben van de pacht van de 
corenexcys van den jaere 1611 affgeslaegen.
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[in marge: ’t Vooreynt van de Achterstraet genoemt de Sylstraet.]

Op’t versoeck van de bueren vande ‘t voorende van de
Achterstraet tusschen de Langestraet ende 
Maria Magdalensstraet is goetgevonden de
selve straet voortaen te noemen de
Sylstraet.

[in marge: Vrijburch in’t collegie tot Horen.]

Opten xxven meij 1614 is geprocedeert tot nominatie
van een persoon om voor’t loopende jare te besogneren
in’t collegie tot van de Gecommitteerde Raden tot Horen in 
plaetse van mr. Florens van Teilingen ende bij de meeste
stemmen daertoe gecommitteert Pieter Claess Vrijburch.

[in marge: Versoeck van Passcier Lambertin.]

Het versoeck van Passcier Lambertin teneijnde de 
stadt zijn huijsinge in coope zoude willen aennemen
om daeraen te vinden de betalinge van des stadts
achterwesen es affgeslegen ende goetgevonden te
persisteren bij voorgaen resolutie.

[in marge: d’Eijgenaers van de erven op’t Veneetsce eijlandt tegensover d’oude bierkaeij.]

Op’t versoeck van de gemeene coopers van de eijge-
naers erven op’t Veneetsche eijlandt responderende in’t westen ende
tegens d’oude bierkaeij aen om achter aen hunne erven 
elck noch incoop te mogen hebben 20 voeten erffs etc.,
gedelibereert zijnde, is goetgevonden ’t selve aff te slaen.

[in marge: Beroerende de oostelixte erven op’t Veneetsche eijlandt.]

’t Versoeck van eenige personen om eenige van de ooste-
lickste erven op’t voors. eijlandt incoope te hebben
mits dat zij niet gehouden zouden zijn te timmeren in
conformitié van de generale voorwaeren. Is goet-
gevonden te houden in naerder bedencken. 

146

[in marge: In’t collegie ter admiraliteijt voortaen te nomineren in januario.] 
[in marge: Jan Jacobs. Stoop in’t zelve collegie.]

Opten xviien junij 1614 is goetgevonden ende geresolveert 
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dat voortaen de nominatie van de gecommitteerdens in’t collegie ter 
admiraliteijt ged alle jaren gedaen zal werden in januario 
ende dat de dienste van de navolgende gecommitteerdens alle jare zal 
ingaen ie februarij. Ende es voorts gecommitteert 
in’t zelve collegie in plaetse van de burgermeester Jan Pieters. 
Stoop de E. Jan Jacobs. oud-burgermeester der voors. 
stede.

[in marge: Cornelis Dircxz. Gorter collecteur van de bierexcijs.]

Es voorts goetgevonden Cornelis Dirkz corencooper te com-
mitteren totte collecte van de bierexcijs voor den loopenden 
jare 1614 in plaetse van den E. Pieter Claes. Vrijburch.

Opten 29en junij 1614 es opte excusen ende redenen van Cornelis Dircxz. verstaen dat hij bij 
zijne ongelegentheijt een ander vroetschap in zijn plaetse zal mogen versoecken maer es niet 
goetgevonden zijne nominatie te veranderen off een ander in zijn plaetse te committeren.

[in marge: Beroerende de swarigheiden bij die van Delft gemoveert noopende de keure van 
de residentie van de bierstekers ende verhooginge van de excijs over de buijten bieren.]

Voorts alsoo die van Delft hen aen den Hove beclaecht hadden 
over de keure hier ter stede onlangs gemaect noopende 
de residentie van de bierstekers op’t nieuwe eijlant mitsga-
ders d’ongelijckheijt van de excijsen die hooger van hare bieren 
werden geheven als van de ingebrouwen bieren ende versocht 
hadden om daerinne te remidieren provisie penael ende 
bij den voors. Hove daerop goetgevonden was de magistraet 
deser stede te beschrijven om tegens sekere dage die bij 
continuatie geleijt was opten xxen deser te compareren 
voor sekeren commissarissen van den voors. Hove ten fijne 
om tegens die van Delft gehoort ende geaccordeert te 
werden is’t doenlick etc. Soo is goetgevonden te 
committeren de E. Jan Pieters. Stoop, Pieter Jacobs. van Teilingen 
burgermeesteren, Adriaen Heindricxz. Rabbi, mr. Jan Wittendel 
oud-burgemeesteren, mr. Floris van Teilingen ende den secretaris Coren 
om de voors. comparitie waer te nemen ende voorts alles 
te doen wes zij bevinden sullen tot voorstandt van deser stede 
gerechticheijt ende keuren te dienen.

 
[in marge: Versouck weesvaders.]

Op’t versouck van de regenten van’t weeshuijse es goet-
gevonden de regenten van’t mannengasthuijs te lasten 
ende authoriseren om in te houden nemen ende te onderhou-
den eenen Willem Willems. zijnde tegenwoordig in’t wees-
huijs. Ende mits zijne indispositie niet bequaem zijnde 
om anders uijtgestelt te werden off hem selven te cunnen 
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behelpen mits dat de lasten van zijn onderhoudt ende winninge
gemeen zal sijn; ‘t iide versouck van de voornoemde regenten om in plaetse van’t 
vlondergelt ’t welk zij voor’t huijs plagen te genieten eenige 
vergoedinge te hebben, is goetgevonden voor dees tijt te stellen in state.

[146 verso]

[in marge: Versouk van Wijbrant Maerts. metselaer om te mogen 2 off meer kalckovens 
stellen.]

Op’t versouk van Wijbrant Maerts. metselaer om aan’t 
Seggelis ii off meer calckovens te mogen stellen etc. es 
goetgevonden te consenteren dat hij dezelve zal mogen 
maken op’t nieugemaecte landt aen’t Schermer benoorden 
het Seggelis. Ende zijn burgermeesteren geauthoriseert 
om hem de plaetse aen te wijsen ende voorts met hem te 
handelen op de conditien daerop hij dezelve zoude mogen
stellen op’t behagen van de vroetscap.

[in marge: Versouk van de emmerluijden.]

Op’t versouk van de emmerluijden es goetge-
vonden denzelven toe te voegen de somme van xii 
gulden over de scade bij ’t verlies van ses emmers 
bij haer in den brandt in de stoove van Jan Joppen 
lijndraaijer geleden, mitsgaders noch elck 
de somme van vier gulden over de moeijtte bij henluiden gehadt in’t 
soucken van d’emmers in de voors. brandt te soucken 
mits dat burgermeesteren d’zelve penningen sullen soeken 
van de voornoemde Jan Joppen te recouvreren ten ware 
zij goetvonden d’zelve om zijn onvermogentheijt 
te remitteren.

[in marge: Versouck dienaers van de justitie.]

’t Versouck van de dienaers van de justitie om te 
hebben eenige verhoginge van hare weddens es 
goetgevonden te stellen in state.

[in marge: Versouck van de buren ontrent de Visbrugge.]

Op’t versouk van de gemene buiren ontrent de 
Visbrugge es goetgevonden om te hebben nieuwe 
leeningen aen dezelve brugge, gedelibereert 
zijnde es goetgevonden dat men ’t zelve nog zal 
houden in naerder bedencken.
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[in marge: Affbreken van de riede daken.]

Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om te 
continueren de keure nopende ’t affbreken van de
riede daken ende xl huijsen van nieus te dien 
fijne te dispicieren.

[in marge: Versouk van Heindrick Cornelis. corendrager.]

Op’t versouk van Heindrik Cornelis. coren-
dragers es goetgevonden denzelven te committeren 
om in’t dragershuijsgen continuelicken te sitten om 
aen te teikenen de werken die van tijt tot tijt zullen 
vallen ende gemoeijt werden ende te versorgen dat d’zelve werken 
bij de dragers ordentelicken mogen affgewrocht werden, 
mits genietende van elck werk tot discretie van 
de panneluijden ende corencoopers ende dit bij provisie.

147

[in marge: Versouck van de gemeene corendragers.]

Op‘t versouck van de gemeene corendragers es verstaen
ende geresolveert, dat alle corencoopers ende backers, die
eenige vreemde ende uijtheemsce greijnen opdoen, gehouden
zullen zijn het draechloon te betalen, ‘t zij dattet zelve
bij den dragers gedragen wert ofte niet, ende dit bij provisie
als voren.

[in marge: Versouck van de corencoopers.]

Op‘t versouck van de gemeene corencoopers es mede
goetgevonden, te ordonneren dat de schuijtgesluijden ende
anderen van buijten comende met eenige uijtheemsce greinen, d’zelve
niet en zullen mogen vercoopen, aen eenige binnen ofe
buijtenluijden zonder d’zelve te laten meten bij de gesworen
meters, ende daervan te betalen des landts ende stadts
gerechticht. Ende dienvolgende de quantiteit ende qualiteijt
van de zelve greijnen die zij van buiten inbrengen om te vercoopen in‘t meters huijsgen te 
laten aenteickenen
gelijck als de corencoopers ende burgers deser stede schuldig
ende gehouden zyn te doen.

[in marge: Dachvaert in ‘s-Gravenhage.]

Opten xxixen junij 1614 es gelesen een missive van de
gecommiteerde raden in ‘s-Gravenhage in date den xxen junij lest-
leden, daerbij de edelen ende steden werden beschre-
ven tegens den lesten deser te comen ter voors. plaetse, om
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des anderendaechs ende navolgende dagen te helpen be-
sogneren ende resolveren op de bijgaende poincten van beschrij-
vinge.

[in marge: Niet affgedaene poincten.]

Ende eerst noopende de poincten in voorgaende dachvaerden,
niet affgedaen zijn de gedeputeerdens gelast hen te re-
guleren naer voorgaende resolutien daerop genomen.

[in marge: Nopende den cours van eenige naebuijrlanden.]

Op‘t iien poinct zijn de gedeputeerdens gelast om nevens
d’Edd. ende andere steden te helpen letten op de cours
bij eenige nagebuiren landen genomen tot ondienste deser
landen, ende hen mette meeste ende beste stemmen te
mogen conformeren.

[in marge: Noopende de staet van de contributien.]

Sijn van gelijcken gelet om te aenhoren de rapporten noo-
pende de staet der contributien van de Verenichde Provinciën
gecomen zedert de leste vergaderinge gecomen ende
daerop ten meesten dienste van den lande te helpen resol-
veren ende hen metten meeste ende beste stemmen te
helpen mogen conformeren.

[147 verso]

[in marge: Versouck van de heere van Wassenaer.]

Noopende de versoecken van de prince van Ligne, heere
van Wassenaer, concernerende een Wassenaerssce tol
ende ordre op den opheve vandien, mitsgaders de heerlijkheden
die gehouden werden werden voor quade leenen etc.
zijn de gedeputeerdens gelast hen te mogen confor-
meren als voren.

[in marge: Ordre op de verpachtingen etc.]

Sijn mede gelast te helpen resumeren d’ordonnantien 
van de gemeene middelen die in den loopende jare ver-
pacht zullen werden ende hen mogen conformeren met
de beste ende meeste stemmen. Ende in cas eenige ste-
den mochten inclineren tot eenige verminderinge van
eenige middelen, om hen daermede bij te voegen.
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[in marge: Voorvallende zaecken.]

Sijn noch gelast om op alle voorgevallen saken
ende noch die zullen voorvallen te helpen adviseren
ende resolveren ten meesten dienste der landen,
ende hen mette meeste ende beste steden stemmen
te mogen conformeren mits in cas van swaricheyt
rapport versoeckende.

[in marge: Verlichtinge van de landen deser quartiere in de verpondingen.]

Is voorts verstaen indien op de tegenwoordige ver-
gaderinge geinsisteert mochte werden op de ver-
lichtinge van de plattelanden in desen quartiere
in de verpondingen ende om d’zelve te vergelijken
metten landen in‘t Zuijderquartier, dat de ge-
deputeerdens deser stede, indien ‘t voors. versouck 
niet glympelick geexcuseert can werden, d’zelve
verlichtinge nae ‘t  loopende jare zullen mogen toestaen.

[in marge: Versouck van die Van den Briel.]

Noopende de clachten ende versoeck bij die Van
den Briel in de vergaderinge te doen, noopende
het confereren van de rentemeesterscappen van de
gemeene middelen, ende geestelijke goederen binnen haer
stadt, met haerluijder advijs, ende op haerluijder re-
commandatien te doen, sijn de gedeputeerdens
gelast, om te aenhooren d’advijsen van de voorsittende
stede ende indien ‘t met apparentie can geschieden
die van den Briel de goede handt te bieden ende te favo-
riseren. Ende in allen gevalle aen te houden, dat dier-
gelijcke officien voortaen niet en werden begeven sonder advijs
van de respective steden.

[in marge: Teilingen, Dijck ende Coren ter dagvaert.]

Sijn voorts gecommiteert de E. Pieter van Teilingen, burgermeester, Pieter
van Dijck ende de secretaris Coren, om de bovengeseide
resolutien in Den Hage inne te brengen, etc.

148

[in marge: Versouck van de meters ende storter.]

Noopende ‘t versouck van de meters ende storter, om te hebben
verhooginge van haerluijder loon, van een stooter tot iii stuvers
min een oortgen, etc. es goetgevonden de requeste te stellen
in handen van de corencoopers, om haerluijder advijs
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daerop gehoort, voorts in de zake gedaen te werden nae
behoorn.

[in marge: Excysen van de Delffsche bieren.]

Opten xiien july 1614 es op de instantie by die van
Delff gedaen om de Delffsche bieren niet hooger in den 
excys belast te hebben als de ingebrouwen bieren deser
stede, alsnoch niet goetgevonden eenige verminderinge
in de voors. excysen te doen maer de saecke by die
van Delff soecken te excuseren ende soe veel mogelick
traineren.

[in marge: Noopende ‘t overnemen van de tappers.]

Op‘t tweede point by die van Delff gemoveert, ten
eynde by keure soude werden gestatueert dat geen
biersteker aen eens anders bierstekers tapper
eenich bier soude mogen doen ten waere hy den 
eersten biersteker voldede, es goetgevonden alvoren
te versoecken copie van de keure desen aengaende 
binnen Delff ende Amsterdam geleyt ende dat
men de heeren van Delff sall mogen aenseggen dat men
deselve hebbende gaerne alles ten faveur van die
van Delff sall doen soe veel de natuyre van de
neringe ende de gelegentheyt deser stede sal konnen
lyden.

[in marge: Keure op‘t steken van meer als een merck.]

Op‘t iiie point mag es goetgevonden die van Delff
aen te seggen dat men de keure van jegens het
steken van meer als een merck noch in januario
lestleden es vernieuwt ende soe d’heeren van Delff
deselve als noch begeren vernieuwt te hebben dat men
‘t selve gaerne t’haerder contemplatie sall doen.

[in marge: Publicatie van de verpondinge.]

Es voorts goetgevonden eersdaechs te doen de
publicatie van de ommeslach voort van de verpondingen
voor ‘t aenstaende jaer, ende es tot de collecte
van dyen gecontinueert Barthoudt Loeven.

[148 verso]

[in marge: Versoeck van Dirck Haen ende Willem Pietersz. om een 
ofte twee calckovens te stellen.]
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Opte requeste van Dirck Ariensz. Haen ende Willem
Pietersz. om op‘t Seggelis dicht aen de stadt
eenige ofte twee calckovens te mogen stellen
ende daerinne om redenen in haer requeste
verhaelt, geprefereert te mogen zyn voor Wybrant
Maertsz. es goetgevonden dat d’heeren burgermeesteren
soewell de supplianten als Wybrant Maertsz.
sullen mogen accommoderen ende tot dien eynde met de-
selve hs handelen op‘t behagen van de vroetschap.

[in marge: Beroepinge Pynakeri tot Benthuysen ende Soetermeer.]

Opten xxiien july 1614 es op versoecke ende
beroepinge by de gedeputeerden van de heere
van Benthuysen mitsgaders van de regenten ende
die van de kercke aldaer ende van Soetermeer om
den kerckendienaer Pynakerus alhyer gedimitteert
ende tot haeren kerckendienaer te hebben, goetgevonden
up huyden de kerckenraet alhyer te doen vergaderen
om alvoren soe ‘t haere E. goetdunct Pynakerum aldaer te hoiren ende zyne
redenen te verstaen om ‘t selve mitsgaders het
advys van de kerckenraet gehoort daernae op‘t
affscheyt van de voornoemde gedeputeerden geleth te ende
geresolveert te worden.

[in marge: Nieuwe leeningen aen de Visbrugge.]

‘t Versoeck van de buyren omtrent de Visbrugge om
aen dezelve brugge te hebben leeningen van yser,
in plaetse van de steenen die alrede aen ‘t vervallen
zyn, es goetgevonden te consenteren mits by de-
zelve buyren alvoren furnerende volgende haere presentatie
hondert ende tachtich gulden.

[in marge: Noopende de beroepinge Pinakeri.]

Des namiddachs eodem die, rapport gedaen zijnde, van‘t
gene noopende de beroepinge Pinakeri, in den kercken-
raedt gedaen, ende goetgevonden was, es nae
deliberatie verstaen ende geresolveert, dat men de
versochte dimissie van den voornoemde Pinakero niet en
zoude toestaen maer dezelve zoude affslaen
ende beleeffdelick excuseren.

149

[in marge: Teilingen, Dijck ende Coren rapport.]
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Opten xxiiie augusti 1614 es bij de E. Pieter van 
Teilingen, Pieter van Dijck ende secretaris Coren gedaen
rapport van’t gebesogneerde opten lesten dachvaert in 
s’-Gravenhage.

[in marge: Dachvaert in s’-Gravenhage.]

Is tenzelven dage noch gelesen een missive van de gecom-
mitteerde raden van de staten van Hollandt in date den
xxste deser, daerbij de Ed. ende steden tegens de xxvste

der zelver maendt werden beschreven om te comen
ende haer gedeputeerdens te seinden ende op de bijgaende
poincten te helpen adviseren ende resolveren.

[in marge: Onaffgedaene poincten. Het Versouck van de heer van Brederode.]

Op’t iste poinct sprekende van de onaffgedaene poincten
van voorgaende vergaderingen zijn de gedeputeerdens
gelast hen te reguleren naer voorgaende resolutien
dienaengaende alhier genomen. Ende specialicken
noopende de sake van de heer van Brederode om zijn
heerlickheijt verclaert te hebben voor souveraine staet
etc. Sijn gelast ’t voors. versouck te difficulteeren
ende tenminsten niet naerder tot accommodatie verstaen
als op de voorslach in de voorgaende vergaderingen gedaen
ende hier gerapporteert ende in cas van naerder
instantie rapport versoecken.

[in marge: Beroerende Gulick ende de proceduren van d’aertshertogen.]

Op‘t iide poinct sprekende van de accommodatie van de
zaken van Gulick, op de naerder voorslagen bij de
coningen van Vrankrijk ende Groot Britagne ende de Cheurforst
van Ceulen gedaen, mitsgaders van de proceduren ende
antwoorde van hare hoocheden op’t schrijven van de heeren
Staten Generael, zijn de gedeputeerdens gelast te aen-
hooren  de advisen van de voorsittende leden en hen mette 
meeste en beste stemmen te mogen conformeren.

[in marge: West-Indische compagnie.]

Beroerende’ t erigeren van een nieuwe compagnie op
eenige custe van Africa ende America etc. zijn de
gedeputeerdens gelast om d’zelve sake te favoriseren
ende te helpen avanceren.

[in marge: Verpachtinge in septembris te doen.]
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Zijn de gedeputeerdens gelast om te helpen odre stellen
op de verpachtinge van de middelen die in septembris
zal werden gedaen ende ordonnantien te helpen arreste-
ren ende hen dienaengaende mette bemeeste stemmen 
te conformeren.

[149 verso]

[in marge: Voorvallende saecken.]

Noopende de voorvallende saken sijn gelast 
daerop ten meeste dienste der landen te helpen advi-
seren ende resolveren en hen met de meeste ende beste 
stemmen conformeren mits in cas van swaricheit 
rapport versoeckende, om welke resolutien in te 
brengen gecommitteert zijn de burgermeesteren Teilingen, Pieter van Dijck 
ende secretaris Coren.

[in marge: Beroerende de veranderinge van de kerckenraedt.]

Opte propositie van Adolpho Venatore en Philippo 
Pinakero, dienaren van de kercke deser stede als
gedeputeerdens van den kerckenraedt concer-
nerende de renovatie ofte veranderinge van de
kerckenraedt gedelibireert zijnde, es om sekere
goede consideratin goetgevonden, de verande-
ringe van de mrgt kerckenraedt noch voor
een tijt uijt te stellen.

[in marge: Beroerende het versouck van die van Delft.]

Is voorts goedgevonden op de naerder noinae instantie
van die van Delft, de committeren die E. Adriaen
Heindrixz.Rabbi, Jan Willemsz. Salines ende Ger-
rit Allerts. Bel, om te examineren het con-
cept bij die van Delft overgesonden concerne-
rende het overgaen van de tappers van d’eenen
biersteker tot d’ander  ende noopende d’anderen
poincten es goet gevonden dezelve voor alsnoch
te excuseren.

[in marge: Versouck van de gemeene buiren op’t Veneetsce eijlandt.]

Op’t versouck van de gemeene buiren op’t Veneetsce
eijlandt is verstaen, dat de bierstekers niet
en zullen mogen volstaen mits haere bieren houdende
in kelders op’t voors. eijlandt ende haer neeringe aldaer
door andere doende, maer haerluijder woninge op’t
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zelve eijlandt zullen moeten nemen.

Noopende de schuijr bij Heindrick Cornelis. Druijff
op zijn erve getimmert ende de versparringe aen
de bruggen gedaen daerover d’voornoemde supplianten hen beclagen
zijn burgermeesteren geauthoriseert om te nemen inspec-
tie van de voors. wercken ende de naaste vroetschappen te
dienen van advijs.

Noopende het halen van de buiten bieren, buiten de stadt
bij de tappers hier ter stede gepleecht, item het vercoo-
pen ofte leggen van de bieren van versceijden mercken in een
huijs ofte kelder, es goetgevonden dezelve poincten
te houen in naerder bedencken.

150

[in marge: Roert het predicken in de schuyre.]

Opten lesten van augusti 1614 es by de heeren burgermeesteren
gerapporteert dat by haere E. aen Jacobum hem onder-
windende het predickamt van de gereformeerde leere   
in de schuijre op de Koningsweg was geinterdiceert hem 
te onthouden van prediken gemerct hy zulcx was doende
jegens de goede meeninge en resolutien van de heeren Staten  
ende sonder consent van de magistraet, ende dat oock gelyck 
verbot was gedaen aen eenige die hen noemden ouderlingen 
van de gemeente ende dat nietjegenstaende de voors. 
interdictien op huyden de vergaderinge in de voors. schuyre 
was gehouden ende nae deliberatie es verstaen dat men den 
voornoemde Jacobum tegens dingsdach toekomende sall ontbieden 
voor de heeren burgemeesteren ende hem affvragen waeromme 
hy ’t geboth van de heeren magistraten heeft overtreden 
ende off hy niet van meeninge es alsnoch de bevelen 
te gehoorsamen ende daerop zyn antwoorde cathago-
ricse affvragen om de vroetschappe daervan te
rapporteren ende voorts te resolveren’t geene men 
in dese sake geraden vinden sal.

[in marge: Deecken ende raedts van’t schippersgilde.]

De requeste van deecken ende raedts van’t schippers-
gilde es goetgevonden te stellen in handen van de 
E. Jan Jacobsz. Stoop oud-burgemeester, Gerrit 
Allertsz. Bell, ende Jan Ariensz. Snoeck om daer-
op te hoiren eenige oude schippers, coorncopers 
ende anderen ende de vroetschappe te dienen van advys.

[in marge: Nopende het predicken in de schuijre.]
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Opten iiden septembris 1614 es bij de heeren burgermeesteren 
gerapporteert dat nietjegenstaende de meningful-
dige interpellatien ten huyse van de voornoemde Jacobo gedaen 
die gerelateert worde van huys te zyn dezelve 
niet en was gecompareert, maer dat huyden voor 
haere E. waeren verschenen ses van die gene, 
die hen noemden gecommitteerden van de gemeente 
in de schuyre, met de welcke soo verre versproken 
was, dat sy binnen twee mael xxiiii uyren souden
overleveren haere swaricheden die zy meenden 
te hebben waeromme zy hen van de kercke 
alhyer affsonderden, sonder dat men van deselve 

[150 verso]

oock alsnoch hadde konnen gecrygen verclaringe,
off  zy van weg  meenninge waeren te obedieren 
de bevelen van de magisstraet ende sulx ledich staen 
van de predicatie op de Coningsweg maar dat 
zy dezelve verclaringe oock souden doen by de 
overleveringe van de voors. swaricheden, nae
deliberatie es goetgevonden den voornoemde Jacobum 
nogh jegens donderdaege toecomende te ontbieden 
voor d’heeren burgermeesteren om hem afte vorderen 
de verclaringen van obedientie ende in cas van
inobientie ofte noncomparitie de vroetschappe 
daervan te doen rapport om jegens hem geprocedeert 
te worden soo men tot conservatie van de autori-
teyt van de stadt bevinden sall te behoiren. Dat men 
voorts sall mogen affwachten de tyt die 
de voornoemde van de gemeente hebben begeert om 
haere swaricheyden over te leveren, mits dat
men van deselve alleen ‘t geene te ontfangen alsnoch 
sall affvorderen de verclaringe van te willen 
gehoorsamen ende dat men in allen gevalle ’t zy 
zy hem disponeren tot obedientie off niet 
de resolutie van de vroetschappe zall executeren.

[in marge: Beroerende de studie van de soon van Baert Coster.] 
[in marge: Item beroerende de soon van Broetgen de Cuijper.]

Opte requeste van Baert Allertsz. Coster syn de 
heeren burgermeesteren geauthoriseert om met den
zelffun nopendende ‘t onderhoudt van zyne  
soon tot de studie te spreken ende op’t behagen 
van de vroetschap te accorderen. Ende 
van gelyken oock met Broertgen de Cuyper
nopende ’t onderhouden van zyne soon.

[in marge: Een nieuwe petitie van Zyne Ex.cie ende den Raet.]
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Opten iiiiden septembris 1614 es gelesen missive 
Van de gedeputeerden in s’-Gravenhage ter dachvaert 
mitsgaders de petitie van Zyne Ex.cie ende 
den Raet van Staten ten opsiene van’t jegenwoordige 
veltleger gedaen ende zyn de gedeputeerden 
gelast op’t eerste point van dezelve petitie nopende 
de versochte iiiicm guldens tot de costen van’t velt-
leger te mogen consenteren.

151

[in marge: Verhoginge van de convoyen.]

Op’t iide point nopende de verhoginge van de convoyen zyn
de gedeputeerden gelast hen te mogen conformeren
met de meeste stemmen.

[in marge: Driehondertduysent gulden over de steden.]

Op’t iiie point nopende het suyveren van de consenten
syn de gedeputeerden gelast de te consenteren
volgende voorgaende resolutien behoudelick dat men
alsnoch sall difficulteren de versochte driehondert-
duysent gulden over de steden ten ware alle de
steden van desen quartiere eenparich consenteerden.

[in marge: Timmeragie van Hendrick Druyff.]

Op’t rapport van de heeren burgemeesteren es verstaen dat
de houten schuyr by Hendrick Druyff op syn erffve
getimmert es strydende jegens de keure dies aengaende
gemaect ende dat hy de versparringe aen de jocken
van de brugge gedaen sall moeten wechnemen.

[in marge: Nopende het staen van de wagens op den Dyck.]

’t Versoeck van de buyren van de Dyck om de wagens van den
Dyck gekeurt te hebben es affgeslaegen maer zyn de
buyren gelast om de palen by hen souder consent gestelt
op te nemen mits dat hen vry sall staen haere straten
te verhuyren als andere buyren op den Dijck.

[in marge: Nopende de gemeente in de schuijre]

Es voorts gelesen de requeste van de voorstanders der
dolerende gereformeerde kercke dezer stede
ende daer beneffens oock gerapporteert by monde

315



’t geene waerop zyluyden ende die van de buytenclasse
bereyt souden syn te handelen dan alvoren yets vorders
in deselve saecke te doen es goetgevonden de deliberatie
te houden in naeder bedencken.

[in marge: Roert de predicatien in de schuyre.]

Opten vien septembris XVIC ende veertien es by de heeren
burgemeesteren gerapporteert dat de voornoemde Jacobus
hadde verclaert dat hy de bevelen van de magistraet
soude obedieren ende dienvolgende ledich staen van
in de schuyre te predicken, dan dat men evenwell
seeckerlick vermoede ende oock eenichsints kennisse
hadde dat die van de schuyre gesint souden zyn om
op morgen seecker predicant van Amsterdam
offe yemant anders in de schuyre te laeten predicken

[151 verso]

’t welck alsoo directelick soude stryden tegens ’t verbot
van de magistraten soo es alsnoch om alle voldoeninge
goetgevonden dat men bij insinuatie aen den predicant
die men meent tot dieneynde in de stadt gecomen
te zyn ’t verboth sall vernieuwen ende daerenboven
x nochmaels de principaelste van de voors.
vergaderinge ’t voorseyde verboth aensegge ende
in spetie oock verbiede om jegens voorgaende
aengeseyde resolutie hen niet te vervorderen om
eenich ander predicant van waer hy oock soude
mogen wesen sonder content van de magistraet te
laeten predicken offe dat men andersints soo
jegens den zelffun predicant als henluyden
sall procederen soo men te raede sall vinden.

[in marge: IJff Maertss laeckencoper ter dachvaert ende specialick op’t stuck van de 
laeckenen.]

Opten xiiien septembris 1614 es op’t schryven van de
gedeputeerden ter dachvaert in ’s-Gravenhage
goetgevonden te committeren de E. IJff Maertsz.
laeckencoper om hem te voegen by de gedeputeerden
van d’andere steden die besoingieren sullen op’t
stuck van de laeckeneringe ende draperye tot
wechneminge van’t interest ’t welck dese landen
souden mogen consequeren door’t emaneren van’t  
placcaet in Engelandt daerby verboden werdt
d’uytvoeringe van de ongewerste ongeverruwde ende onbereyde laeckenen.

[in marge: Communicatie van de grieffen van die van de schuyre aen de kerckenraet.]
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Syn voorts binnen gestaen eenige gedeputeerden
van de kerckenraet versoeckende dat de heeren van de
vroetschappe souden willen goetvinden dat die
van de kerckenraet met de gemeente van de kercke
alhyer souden mogen communiceren de pointen
by die van de schuyre overgelevert waerop nae
deliberatie goetgevonden is de voornoemde gedeputeerden
aen te seggen dat men om verscheyden consideratien
niet goetvinden kan de saecke noch soo raeuw
zynde de gemeente voor te draegen offe te
communiceren.

152

[in marge: Teijlingen, Gardijn, IJff Maerts ende Dijck rapport]

Opten ven octobris1614 es bij burgermeesteren
Teilingen ende du Gardijn mitsgaders IJff Maerts ende
Pieter van Dijck oudt-scepenen ende de secretaris Coren 
gedaen rapport van’t gebesogneerde opten lest dach-
vaert in ’s-Gravenhage.

[in marge: Snoeck op de rekeninge van de ontfangers.]

In voorts goetgevonden te committeren tot auditie van de
rekeningen van de gemeene ontfangers ende secretarissen de E.
Jan Adriaenss. Snoeck.

[in marge: Beroerende de limiten van dese stede jurisdictie in de Egmondermeer.]

Is voorts goetgevonden en geresolveert dat men bij occa-
sie van’t versoeck van graaff Carel van Egmondt om
te hebben bij naestinge de heerlicheiden van Egmont
zal zien van de heeren Staten eijntelicken te beco-
men de exercitie van hooge middelen ende lage jurisdictie 
over de limiten deser stede in de Egmondermeer, daer-
van men tot nochtoe maer de provisie en heeft gehadt.

[in marge: Beroerende een rectoir.]

Is noch goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om nevens de scolarchen te mogen handelen met den
onder-rector van Delft op zijne aenneminge tot
rectoir in de schole deser stede.

[in marge: Versouck van de predicanten en de kerckenraedt.]
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Sijn noch binnen gestaen de drie predicanten ende eenige
gedeputeerdens van den kerckenraedt deser stede, ver-
souckende dewijle die van de schuijre h bij hare over-
gegevene requeste ende articulen haerluijder separatie
principalicken fonderen op vervalschte leere ende ver-
broken ordre ende regeeringe in de kercke deser stede, dat de
heeren vroetscappen wilden goetvinden die van de voorseyde
schuijre te ordonneren daerover met henluijden te comen
in disputatie, waerop gedelibereert zijnde is goetgevonden
henluijden aen te seggen dat sijluijden ’t gene zij luijden te 
seggen ende te versoecken hebben in’t corte ende op‘t
spoedichste souden stellen bij geschrifte.

[152 verso]

[in marge: Requeste van de bierstekers op ende ontrent d’oude bierkaeij. 
Item van de possesseurs van huijsen ende erven op’t Veneetsce eijlandt.]

Opten vien octobris 1614 es gelesen een requeste van de
gemeene bierstekers wonende op d’oude bierkaeij ende ontrent
dezelve, daerbij zij versoucken haer neeringe te mogen
doen, mits haer bieren houdende in kelders ofte scepen op ende
aen’t nieuwe eijlandt van Venetien ende hare woninge te
mogen houden in hare oude woninge. Item noch een 
contra-requeste van de coopers ende possesseurs van de
huijsen ende erven op’t voorseyde eijlandt daerbij sij ver-
soecken het effecte van de stadts-keuren ende hare
coopvoorwaerden te mogen genieten, ende dat dienvol-
gende de bierstekers neeringe bij niemandt en zoude
gedaen mogen werden dan dengenen die hare woninge
op’t voors. eijlandt houden. Waerop gedelibereert
zijnde is goetgevonden te ordonneren dat de coopers ofte 
eijgenaers van de erven op’t voors. eijlandt noch niet ge-
timmert hebbende haerluijder erven alsnoch zullen moeten
betimmeren tusscen dit ende maij naestcomende op pene van 150 gulden
te verbeuren, ⅓ voor de armen, ⅓ voor de stadt ende 
’t resterende ⅓ voor den officier. Ende voorts dat die bierstekers die aldaer
geen huijsen en hebben, gehouden zullen zijn haere bieren bin-
nen den tijt van xiiii dagen op’t voors. eijlandt te transpor-
teren ende aldaer haer neeringe te moeten doen, sonder
nae desen zelven tijt eenige bieren in hare huijsen ofte elders
als op’t voors, eijlandt te mogen houden ofte inslaen, anders
als hare drinckelbieren ende dat met kennisse van de pachter. Ende
dienvolgende oock hare mercken aen hare huijsen moeten
uijtdoen, ende hare kitten inne-halen. Ende dat zij voorts
op maij naestcomende precisie z haere woonplaetsen
op’t voors. eijlandt zullen moeten transfereren, ten
ware men conde bevinden datter op’t eijlandt com-
moditeijt was om de andere bierstekers mede
te comen logeren. In welcken gevalle verstaen is 
dat men de keure onder voorwaerden van nu aen precise zal
doen executuren ende zijn burgermeesteren geau-
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thoriseert om hen daerop te informeren.

[in marge: Gardijn, IJff Maerts ende Coren ter dachvaert.]

Is voorts goetgevonden te committeren de E. bur-
gemeester du Gardijn, IJff Maerts. lakencooper ende
de secretaris Coren op de continuatie van de
dachvaert in ’s-Gravenhage.

[in marge: West-Indische Compagnie te favoriseren.]

Ende zijn dezelve geauthoriseert om te helpen advan-
ceren de erectie van de West-Indische Compagnie ende
hen noopende het geraemde concept ende assistentie
daerinne begrepen te mogen conformeren met de meeste
ende beste stemmen.

153

[in marge: Erffgenamen van Hendrick Buijs.]

Is voorts op’t rapport van de gecommitteerdens gebesogneert hebben met
d’erffgenamen van za. Hendrick Buijs, goetgevonden den zelven
te authoriseren om met de voors. erffgenamen over hare pretensien
te moge acoorderen ende henluijden een iiie part van de geijschte
somme toe te leggen.

[in marge: De zone van Baert Coster.]

Op‘t rapport van burgermeesteren gesproken hebbende met Baert
Allerts Coster is goetgevonden den zelven bij provisie
ende tot wederleggen toe tot onderhoudt van zijne zone
tottet studium theologia te assisteren met een somme van
hondertvijftich gulden ’s jaers (daerinne gerekent de lxx
gulden van de dobbelaers weijde) mits dat de voornoemde Baert
Allerts. zoude caveren24 voor de restitutie van de voors.
assistencie, indien zijn voornoemde zone zijne voors. studien
niet en vervolche ofte tot andere faculteiten diverteerde.

[in marge: Du Gardijn, IJff Maerts lakencoop ende secretaris Coren rapport.]

Opten viiien novembris 1614 es bij den E. Adriaen du Gar-
dijn, burgermeester, IJff Maerts. lakencooper, oudt-scepen ende
de secretaris Coren gedaen rapport van’t gebesogneerde
opten lesten dachvaert in ’s-Gravenhage gehouden.

24 Caveren = borgstellen. 
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[in marge: Beneficie van de draperije hier ter stede.]

Is voorts goetgevonden te committeren de E. Adriaen Hein-
drixzoon Rabbi, IJff Maerts. lakencooper ende Pieter van
Dijck, om te examineren ende overleggen bij wat middelen
men binnen deze stede zoude mogen beneficieren de nee-
ringe van de draperije ende daerop te hooren de
waerdeijns, eenige lakencoopers, drapiers ende anderen
die ’t haer goet duncken zal, ende de vroetscappen 
te dienen van haerluijder advijs.

[in marge: Verhuijringe van de stadts landen.]

Is voorts geproponeert dat de stadts landen uijt de
huijre waren ende naer deliberatie goetgevonden bur-
germeesteren te authoriseren om de voors. landen opten ie

decembris naestcomende ten overstaene van eenige van de
vroetscappen binnen dese stede in ’t openbaer te
verhuijren voor den tijt van drie jaren, ende dat men
d’oude huijrders bij de billetten ofte anders zal doen waerscou-
wen dat sij tot geene nieuwe huijren en zullen gead-
mitteert werden tenzij de verschenen huijren alvoren zijn
voldaen ende betaelt.
 
[153 verso]

[in marge: Inspectie van de stadts landen.]

Ende is voorts goetgevonden te committeren den
E. Adriaen Heindrixz. Rabbi ende IJff Maerts.
lakencooper om henluijden met den thresorier ende den
landtmeter te transporteren op des stadts landen
ende dezelve te visiteren ende letten off dezelve
behoirlicken werden gebruijct ende offse oock werden
vermindert, gebroken off anders.

[in marge: De soon van Broertge Cuijper.]

Is mede goetgevonden volgende den voorslach van
burgermeesteren den soon van Cornelis Cornelis. Broertge Cuijper tot 
advancement van zijne studien te subsidiëren met
een somme van lx gulden tot zijn costgelt ende x gulden
tot coopen van boecken, voor den aenstaende jare 
1615.

[in marge: ’t Kindt van Jasper Droochsceerder.]

Op’t versoeck van de buiren van Jasper de Drooch-
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scheerder die hem zelven fugitijff gestelt heeft
ende zijn kindt tot laste van de gebuiren gelaten
is goetgevonden de regenten van de huijsarmen
te authoriseren om bij ’t provisie ’t selve kindt in den
voors. huijse te nemen. Ende voort den baillju
van der Nieuwburg, den landtdrost en de andere
officieren te versoucken om den selven Jaspar
daer zij hem zouden cunnen becomen te apprehen-
deren ende leveren binnen desen stede om aen
hem exemplaire straffe gedaen te mogen werden.

[in marge: Noopende de predicatiën in de schuijre.]

Opten xen novembris 1614 alsoo men verstondt
dat niettegenstaende voorgaende verbodt ende interdictie 
van de magistraet noch alle sondagen in de schuijre
vergaderinge gehouden ende bij buiten-predicanten
gepredict worde. Is goetgevonden burgermeesteren van 
nieus te authoriseren ende lasten om dengenen die haer noemen
kerckenraden ende gecommitteerdens van de gemeente
in die hare vergaderinge houden inde schuijre, te ontbieden
ende haer nochmaels te interdiceren dat zij niemandt
en sullen versoecken noch toelaten om buijten consent
van burgermeesteren te prediken, leeren off te vermanen

154

op peine dat d'zelve predicant zal verbeuren een somme
van hondert gulden voor d’ ie reijse, iiC gulden voor de iie reijse, ende
arbitrage gecorrigeert werden voor de iiie reijse, ende indien
de voornoemde predicant den officier mochte ontgaen, ende ver-
donkert werden, dat den officier in zulcken gevalle als
voors. peinen tegen henluijden tesamen, ende elck van hen
in 't besonder zal mogen verhalen, ende executeren.

[in marge: Geschrifte van de predicanten ende kerkenrade.]

Is voorts gelesen het geschrifte bij de predicanten ende
kerckenrade deser stede, ingestelt ende overgegeven tegens
de requeste ende articulen bij die van de schuijre overgegeven,
daerbij zij alsnoch insisteren dat zij toegelaten souden mogen werden
om haer bij openbare disputatie tegens die van de schuijre
te mogen verantwoorden van de beschuldinge die haer opgeseijt
wert van valsche leere, ende verbroken ordre in de kercke.
Dan alvoren op't voors. versoeck te disponeren, es goetge-
vonden dese saecke te communiceren met eenige vertroude
goede vrunden in 's-Gravenhage, om derzelve advijs in de
gehoort sijnde, voorts alhier daerop gedaen ende gedisponeert
te werden zoo men te rade vinden zal. Ende zijn daertoe
gecommitteert de E. Adriaen Du Gardijn burgermeester,
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IJff Maerts ende Pieter van Dijck oudt-scepenen ende vroetscappen
deser stede.

[in marge: Aengaende 't zelve geschrifte, ende de swarigheiden van de schuijre.]
[in marge: Resolutie van de E. Mo. hh. staten.]
 
Opten xviien novembris 1614 es bij den burgermeester Adri-
aen Du Gardijn, IJff Maertsoon Lakencooper, ende Pieter
van Dijck, gedaen rapport van't advijs bij henluijden in Den
Hage becomen, op de communicatie vant noopende 't versoeck bij die van de
kerckenraedt, tegens die van de schuijr etc., aldaer gehouden
volgende de resolutie van den xen  novembris lestleden.
Ende naer deliberatie es verstaen dat niet geraden was, dat men
eenige publicke disputatie zoude toestaen, maer dat men om
te bejegenen de beschuldinge van die van de schuire, ende tegens de-
zelve, die van de kercke met fondament te mainteneren
in conformité van't voors. advijs, de predicanten hier ter
stede zal affvorderen de verclaringe, off zij niet van mee-
ninge zijn hen te conformeren in 't stuck van de leeringe
naer der resolutie van de E. Mo. heeren Staten in februario lest-
leden genomen. Ende dat men d' zelfde in allen gevallen daer-

[154 verso]

toe sal houden, ende tot dien eijnde de voors. resolutie doen
onderteickenen. Ende d'ouderlingen, ende kerckenraden
zal doen beloven, bij onderteickeninge als voren, om
d'zelve resolutie te mainteneren, ende aen dezelve de
handt te houden. Ende dat men voorts noopende de
verkiesinge, ende diaconen beroepinge van predicanten
ouderlingen, ende diaconen mitsgaders het convoceren
ende houden van classicale, ende kerckelicke ver-
gaderingen zouden aennemen, ende doen practiseren
de geraemde ordonnantie van de jaren 1591.

[in marge: Vervolch van de voors. resolutie.]

Opten xxiien novembris anno 1614 es bij de heeren
burgemeersteren gerapporteert dat zij volgende de
voors. resolutie soovele hadde te wege gebragt
dat de twee kerckendienaren Pinakerus ende
Bodecherus mitsgaders d'ouderlingen hen hadden
verclaert ende rondelinge belooft de resolutie         
van de heeren Staten hiervoren geroert ende hen
voorgehouden nae te comen, ende dat Adolphus
Venator hem oock aengenomen hadde te verclaren
maendage toecomende, doch dat hen eenige
hadden gestooten aen de onderteykeninge van de
voors. resolutie ende mitsdien versogten daervan
gedispenseert te zijn. Ende na deliberatie es
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verstaen dat men om eenige goede consideratien
voor deze tijt de voornoemde kerckendienaren ende
ouderlingen sal dispenseren van de voors. ondertey-
keninge, mits dat acte gehouden worde by de
secretaris geteykent van de verclaringe ende
beloften.

[in marge: Versoeck van de predicanten van de buyten classe.]

Es voorts gelesen seecker geschrifte ende versoeck
by eenige predicanten van de buytenclasse van
Alcmaer overgelevert tenderende om gesurcheert
te hebben de executie van de resolutie bij de
vroetschappen tegens die van de schuyre opten
xen novembris lestleden genomen, presenterende
voorts voor een, twee, drie off meer predikanten
uit de publycke gereformeerde kercken van de
Noorthollantse classen te bewijsen dat

155

Adolphus Venator in verscheyden poincten de leere van de
gereformeerde kercke, jae in sommige van 't gemeen
gelove zy affgeweken, ten tweeden dat dezelve zyne
leeringe valsch ende onschriftmatig zij ende ten
derden dat zy nochte die van de schuyre met goeder
conscientie geen gemeenschap met synen dienst 
konnen hebben. Ende nae deliberatie es verstaen dat men
alsnoch sall persisteren by de voorgaende resolutie
ende die van de schuyre met xxx mogelicke middelen
te brengen tot obedientie. Ende 't vorder gepre-
senteerde ende versoeck es gehouden in nader
bedenken, ende goetgevonden middelertyt deze saecke
te communiceren met die van de kerckenraet alhyer.

[in marge: De vercochte volmolen op’t Torlandt.]

Es mede goetgevonden de vercochte volmolen op 't
Torlandt aen eenige van Amsterdam vercocht
te laeten volgen.

[in marge: Beroerende de verhuiringe van de landen deser stede.]

Opten xxixen novembris 1614 is noch verstaen, dat men
alle de stadts-landen opten ien decembris naestcomende
in't openbaer zal verhuiren voor den tijt van drie jaren, be-
houdelick nochtans dat burgermeesteren, met eenige oude huijr-
luijden, onder de handt zullen mogen handelen, als zij mei-
nen zullen eenige besondere, ende merckelicke redenen
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daertoe te dienen.

[in marge: Clachten van de bierstekers.]
[in marge: Beroerende de tappers.]

Op de clachten van de gemeene bierstekers wonende op 't Ve-
neetse eijlandt, is goetgevonden den officier te belasten
om tegens de bierstekers die hare bieren elders als op't
Veneetse eijlandt inslaen, te executeren voorgaende keuren
ende resolutien. Item dat men bij keure
soude interdiceren dat geene tappers, eenige binnenlantsce
bieren van buijten dese stede zouden mogen halen, om hier uijt
te tappen, off andere binnenlandtsce bieren tappen, dan die se
gecoft zullen hebben van de brouwers ofte bierstekers binnen
dese stede. Dat de collecteur van de excijsen,
hem in't geven van de billetten daernae oock zal reguleren.
Is mede goetgevonden den officier te belasten, rondtsomme
alle de tappers te visiteren, ende te inquireren op haer consent
ende dengenen die van geen consent en cunnen doen
blijcken, haerluijder neeringe te verbieden totdat se behoorlicken
consent zullen hebben becomen.

[155 verso]

[in marge: Versouck van Passcier Lambertijn.]

Op't versoeck van Passcier Lambertin, es ten fijne, dat
men voor de stadt zoude in coop aennemen zijn huijs ende
erve, daer hij inne woont, tot seggen van goede mannen
om daeraen te vinden ende te liquideren 't gene hij aen de
stadt schuldig is, etc. Gedelibereert zijnde, es goetge-
vonden burgermeesteren te authoriseren, om dienaengaende
een proeve te doen, ende met hem in onderhandelinge te
comen op't behagen van de vroetscappen.

[in marge: Redres van de ordonnantie van de weescamere deser stede.]

Is goetgevonden d'ordonnantie van de weescamere deser
stede te doen resumeren, ende d'zelve tegens d' ordon-
nantien van eenige andere steden te confereren
ende te redresseren zulx men bevinden zal naer
de gelegentheijt van deze stede oorbaerlixt te
wesen, ende zijn daertoe gecommitteert de E.
mr. Jan Kies, Clement Boon, Jacob van Teilingen
ende Jacob Coren, secretaris deze stede.

[in marge: Rapport noopende d'inspectie van de stadtslanden.]
[in marge: Eenige cleine parceelen van landen te vercoopen.]
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Opten lesten novembris 1614, es bij de E. Adriaen
Heindrixzoon Rabbi, ende IJff Maerts. lakencooper mitsga-
ders de tresorier Druijff, ende mr. Anthonis Adriaens.
Metius gedaen rapport van de inspectie bij haer gedaen
van de stadtslanden. Ende bij occasie van't zelve rapport
is goetgevonden burgermeesteren te authoriseren, om uijt de
verhuijringe te laten eenige cleine parceeltgens groot
zijnde ontrent een morgen ende daerbeneden, ende d'zelve
met d' ie gelegentheit te mogen vercoopen, om met de 
penningen daervan te procederen wederom aen te leggen
tot prouffijte deser stede, 't zij bij aencoopen van andere
landen, ofte lossinge van des stadtslasten. Ende zijn
voorts gecommitteert, om burgermeesteren op de verhuij-
ringe van de landen te assisteren, de burgermeester
Rabbi, ende IJff Maerts. voornoemd.

[in marge: Beroerende de vergaderinge in de schuire.]

Is geresumeert de remonstrantie bij eenige predicanten
van den buiten-classe overgegeven, ende opten xxiie

156

deser in de vroetscappe gecommuniceert, mitsgaders het advijs
van de predicanten ende kerckenraedt deser stede, daertegen-
over gegeven; doch is goetgevonden de sake te houden in naerder
bedencken.

[in marge: Benefitie van de laecenneringe.]

Opten 6en decembris XVIC veertien es gehoort het
rapport van de gecommitteerden op’t stuck van de 
benefitie van de draperye ende goetgevonden met
alle manieren 't selve stuck te behartigen ende 
over sulx arbeyden dat binnen dese stede een
goede compagnie soude mogen worden opgericht
om de selve neringe by de handt te nemen ende 
tot accres te brengen en dat van dese stede
aen deselve compagnie de handt gehouden soude mogen
worden soo met een gedeelte in deselve compagnie te
houden als oock om tot een civile interest eenige
penningen tot de compagnie te furneren, ende 
voorts arbeyden om de regenten van het huys-
armenhuys in deselve compagnie te brengen ende de
kinderen tot het ambacht te houden, ende tot
vorderinge van 't selve zyn de heeren burgemeesteren
neffens de voorgaende gecommitteerden geauthoriseert.

[in marge: Nopende de saeken van de schuyre.]
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Es voorts nochmaels geresumeert de predickan
remonstrantie by eenige predicanten van de buyten-
classe overgegeven, ende nae deliberatie es
goetgevonden die van de schuyre aff te vragen 
off zy voor hen werck houden de voors. remonstrantie
opten xxijen novembris geëxhibeert ende indien
jae, off zy met d'overleveringe van die 
remonstrantie verstonden te wycken van de articulen
tevorens op den name van de classe ende dolerende
gemeente van Alcmaer overgegeven ende in allen
gevalle dat sy punctulick souden willen aent
aenwysen by wien, ende waerinne valsch geleert
wordt, ende waerinne d'ordre van de kercke verbroken
zy, ofte waeromme zy met de kercke geen gemeenschap konnen
hebben, ende voorts hen voorhouden de resolutie

[156 verso]

van de heeren Staten in februarie lestleden genomen
ende hen affvorderen haere verclaringe op deselve 
resolutie ende off zy niet gesint syn hen daernae 
te reguleren ende indyen neen

[in marge: Frederick Houtman ende mr. Jacob Lubbrants Coren vroetscappen.]

Opten viijen decembris 1614 es geprocedeert tot
nominatie van twee vroetscappen in plaetse van za.
Heindrich Florissoon ende Willem Steenhuys za. ged.
ende zijn bij de meeste stemmen daertoe genomi-
neert ende gecommitteert Frederick Houtman ende mr. Jacob Lubbrants 
Coren. 

[in marge: Dachvaert in s'-Gravenhage.]

Is voorts gelesen een missive van de Gecommitteerde Raden
in s'-Gravenhage daerbij de edele, ende steden
beschreven werden tegens den viijste voors. des
avonts aldaer te compareren om 's anderen-
daechs te helpen adviseren ende resolveren op de 
bijgaende poincten van beschrijvinge.

[in marge: Nieuwe propositie van de Raedt van Staten.]

Ende d'zelve poincten gelesen ende in deliberatie
geleijt zijnde, is opt iste derselver sprekende 
van de nieuwe propositie ende petitie van de Raedt 
van Staten ende de consenten daerbij voor den aen-
staenden jare 1615 versocht, goetgevonden de 
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gedeputeerdens te lasten, om hen dienaengaende
mette beste en meeste stemmen te mogen 
conformeren.

[in marge: Continuatie van de generale middelen.]

Op’t ije poinct sprekende van de continuatie van de 
generale middelen die in den loopende jare geheven,
verpacht ofte gecollecteert zijn geweest, ende ordre 
tegens de fraude daerinne gepleecht etc. zijn 
de voors. gedeputeerdens gelast, zoo eenige steden
eenige cleine middelen difficulteren, dat doettste 
't zelve mede te zullen mogen doen, doch eijntlicken hen
mogen conformeren met de meeste ende beste 
stemmen als voren.

[in marge: Continuatie van de verpondingen ende iijcm  lb.]

Op’t iije poinct sprekende van de continuatie van de 
verpondingen. ende iijcm lb. over de steden, sijn de ge-
deputeerdens gelast om te consenteren in de continuatie van de ver-
pondingen, ende de iijcm lb difficulteren in conformité
van voorgaende resolutie.

157

[in marge: Convoijen ende d'14 gulden op’t hondert souts.]

Op’t iiije poinct sprekende van de coninuatie van de convoijen
mitsgaders van xiiij gulden op't hondert souts van de denne gaende
etc. sijn de voors. gedeputeerdens gelast hierinne 
bij gevolch van de andere leden te mogen consenteren.

[in marge: Versoeck van de Oost-Indische Compagnie.]

Opte remonstrantie van de bewinthebbers van de 
Oost-Indische Compagnie daerbij zij versoecken nieuwe assistentie
bij overneminge van de oorloge, off teminsten met toe-
voeginge van viij off x welgemonteerde oorlochsscepen
met 1.500 off 1.600 soldaten, item de prinsen te mogen 
emploijeren tot vervallinge van de sware oorlochslasten
etc., ten iije accommodatie van de differenten met
die van Groot Britannien etc. Sijn de gedeputeerdens
gelast om hen te mogen conformeren mette 
beste ende meeste stemmen, mits lettende dat men 't landt
zoo weinich beswaert als doenlick.

[in marge: Verbeteringe van de loopende middelen.]
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Op’t vie poinct sprekende van de verbeteringen
van gemeene middelen etc. sijn de gedeputeerdens
gelast om haer mette voorsittende steden ende de
meeste ende beste stemmen te mogen conformeren.

[in marge: Deputatie in't collegie van de Staten Generaal.]

Op't vije poincten sprekende van de deputatie in’t collegie
van de Staten Generaal sijn de gedeputeerdens
gelast om te aenhouden op de continuatie van onse 
gedeputeerdens ende hen noopende d'anderen te conformeren.

[in marge: Deputatie in 't collegie van de Raedt van Staten.]

Op't viije poinct sprekende van de deputatien in’t collegie
van den Raedt van Staten, sullen de gedeputeerdens 
die van Horen ofte Enchuijsen mogen accommoderen
om een van de haren, aldaer te mogen crijgen ende hen
voorts conformeren.

[in marge: Rekeningen van de generaliteit.]

Op’t ixe poinct sprekende van de deputatie op de rekeningen
van de generaliteit sullen de gedeputeerdens aenhouden
op de continuatie van de onsen ende hen voorts mogen
conformeren.

[157 verso]

[in marge: Rekeningen van Hollant.]

Op’t xe poinct sprekende van de deputatie op de reke-
ninge van die van Hollant, sullen de gedeputeerdens
hen mogen conformeren.

[in marge: Collegien van de admiraliteijt.]

Opt xie poinct sprekende van de continuatie van de 
gecommitteerdens in de collegien van de admiraliteijt
sullen de gedeputeerdens insisteren op menage
doch hen eijntlicken mogen conformeren.

[in marge: Voorvallende zaken.]

Noopende de voorvallende saken sijn de gede-
puteerdens gelast om hen mette meeste ende beste
stemmen te mogen conformeren mits hen in cas
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van swaricheijt rapport versouckende.

[in marge: Gardijn, Dijck ende Coren ter dachvaert.]

Ende zijn voort gecommitteert om de voors. resolutien
inne te brengen de E. Adriaen du Gardijn
burgermeesteren Pieter van Dijck oudt-scepen ende de 
secretaris Coren.

[in marge: 't Huijs van Passcier Lambertin.]

Is voorts op't rapport van burgermeesteren goet-
gevonden te aggreeren de coop van 't huijs van 
Passcier Lambertin, bij hare E. metten zelven
Lambertin op't behagen van vroetscappen gemaect
voor de somme van 2.700 gulden vrijgelt op vj maije-
dagen te betalen.

[in marge: Accordt met die van Overijssel noopende de forten van Cuijnder ende Bloxijl.]

Is mede goetgevonden de gedeputeerdens gaende ter 
dachvaert te authoriseren om neffens d'andere steden
van ons quartier te mogen voltrecken ende teicke-
nen het accordt van de met die van Overijssel
noopende de forten van Bloxijl ende Cuijnder
gemaect.

[in marge: Meester Pieter Cranch conrector.]
[in marge: Nopende d’onder meesters.]

Opten xiien decembris XVIC veertien es goetgevonden
meester Pieter Cranch pr by provisie ende voor de tyt van
een jaer aen te nemen tot conrector ende
nopende d'aenneminge ende veranderinge van de  
onder meesters syn d'heeren burgermeesteren geau-
thoriseert om neffens de scholarchen met 
advyse van de rector daerinne sulcke ordre
te ramen als men ten dienste van de schoole nodich
sall achten.

158

[in marge: Versoeck van de straetmaecker.]

Op’t versoek van de straetmaecker es goetgevonden by
keure te ordonneren, dat niemant eenige straten voor 
syne huysingen hooger sall mogen maecken als de
middelsteen. Item dat geen metselaers straten
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sullen mogen maecken. Item dat de burgers haer
platingen gehouden sullen zyn te maecken ende 
dat niemant eenige stoepens sall mogen setten sonder 
royinge van faby fabrykmeesteren ende zyn de heeren 
gecomitteerden tot de resumtie van de keuren geau-
thoriseert om daerop te letten.

[in marge: Versoek van’t mannengasthuys.]

Opte requeste van de regenten van’t mannengasthuys 
om vergoet te syn van de coste tot het bosch 
gebruyct, mitsgaders van’t afgedolven landt
tot de santvaert, syn gecommitteert de E. yff
Adriaen Hendrixsz. Rabbi, IJff Maertsz. laekenckooper 
ende Borrit Hendricxsz. om op’t behagen van de 
vroetschappe met de voors. regenten op de voors.
vergoedinge te handelen.

[in marge: Dirck Florisz. omroeper.]

Opte requeste van Dirck Florisz. omroeper, es den-
selven geconsenteert thien gulden ’s jaers, tot 
vervallinge van syn huyshuyr, mits dat hy voortaen 
de stadt ende Godtshuysen om niet dienen sall, 
ende dat ’t selve wesen sall tot wederseggen toe.

[in marge: Versoeck van Aelbert Jansz. van Beerhem.]

Opte requeste van Aelbert Jansz. van Beerhem, 
om eenige vergoedinge te hebben, nopende de 
naestinge van de crofte lands buyten de 
Kennemerpoorte, ten regarde hy die ten civilen 
pryse gecoft hebbende, sonder eenige winst 
heeft moeten affstaen, daer ter contrarie andere
ten duyrsten haere landen by de stadt zyn vergoet. 
Es goet gevonden denselven daerover te remunereren
met quytscheldinge van de somme van tnegentich 
gulden die hy aen de stadt ter cause van vuillis 
schuldich es, mits dat hy daermede van alle 
vordere pretensien sall affstaen.

[158 verso]

[in marge: Woninge voor Jan Jansz. Stroonhoet.]

’t Versoek van Jan Jansz. Stroonhoet boschbewaerder, 
om voorsien te wesen met een cleyne woninge 
in- ofte aen het bosch, es goetgevonden te consenteren, 
ende syn de heeren burgemeesteren neffens fa-
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brykmeesteren geauthoriseert om ’t selve ten minsten 
kosten te doen maecken.

[in marge: Nominatie van magistraten voor ’t aencomende jaer.]

Opten xve decembris XVIC veertien es naer
ouder gewoonte geprocedeert tot nominatie 
van’t dubbel getal van de magistraten om voor‘t 
aenkomende jaer daeruyt burgemeesteren, schepenen 
ende tresorier by Zyne Ex.cie daeruyt gecoren 
te werden. Ende zyn gecommitteert om de voors.
nominatie aen Zyne Ex.cie te presenteren de 
burgemeester Coetenburch ende Pieter van Dyck.

[in marge: Gecomitteerden op de reeckeningen van de tresorier ende 
fabryckmeesteren de anno 1613.]

Syn voorts tot auditeurs van de reekeningen van de 
tresorier ende fabrykmeesteren de anno 1613
gecommitteert de E. Adriaen du Gardijn, IJff 
Maertsz., Pieter van Dyck, Pieter Dirxsz. Schouten,
Jan Gijsbertsz. Paeu ende Jan Philipsz.

[in marge: Harck Ariens. Schoenmaeker.]

Op’t versoek van Harck Ariensz. Schoenmaker, 
es goet gevonden desselfs tractement op de
toesichte van de Waege ende caesdragers te 
verhoogen van tachtich op hondert gulden, mits 
dat by voorcome alle confusien die men verstaet, 
noch niet wechgenomen zyn.

[in marge: De erfgenaemen van Hendrick Buys.]

Op’t rapport van de gecommitteerden geweest
zynde in handelinge met d’erffgenamen van Hendrick 
Ariensz. Buys, nopende ’t beschieten van de 
schepens camere, es goet gevonden de 
voorn. erffgenamen daervoren toe te leggen hondert
gulden.

[in marge: Beverwyck nopende het exu.]

’t Versoeck van die van de Beverwyck, omme met 
henluyden te maecken overdrachte nopende 
’t regt van exu, es goetgevonden te consenteren, 
ende dat men dienvolgende daervan acte ten wederzijden 
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sal passeren.

159

[in marge: Versoeck van vrouwe Johanna Sterck.]

Opte requeste van vrouwe Johanna Sterck, gravinne 
van Biglia etc, syn de heeren burgemeesteren, neffens 
de E. Jan Claesz. Quinting, Ariaen Hendricxz., Rabbi, 
ende IJff Maertsz. laeckencoper geauthoriseert, om met 
de remonstrante off haere gemachtichde te 
handelen, nopen de voldoeninge van de verlopen renten
van dertich gulden ’s jaers by haer gepretendeert.

[in marge: Thyns van Backum.]

Op’t versoeck van die van Backum om gratieuselick 
te mogen affcopen, den tins die de stadt aldaer es 
competerende, es goetgevonden te houden in
nader bedencken.

[in marge: De versochte iiicm lb. over de steden.]

Opten xviiien decembris XVIC veertien es op’t 
schryven van de gedeputeerden ter dachvaert nopende 
’t versochte consent van de iiicm lb. over de steden 
goetgevonden de gedeputeerden te lasten in 
’t voors. versochte consent te mogen bewilligen 
by gevolch van d’andere steden van desen quartiere, 
mits dat ’t zelve consent oprechtelick werde 
gefurneert, ende dat op onse swarigheyden in het 
stuck van de verpondingen behoorlick werde geleth.

[in marge: Roert de saecke tusschen Adolpho ende Lysbeth Jans.]

Syn voorts gelesen alle de stucken by de heeren 
burgemeesteren becomen nopende de geruchten daer- 
mede veele in de stadt ontrust worden int in’t 
geene geseyt wordt tusschen Adolpho Venatore 
ende Lysbet Jans, huysvrouwe van Jan Cordi, soldaet, 
gepasseert te zyn, ende alvooren yet verder in dese 
saecke te doen, es goet gevonden aff te wachten 
de tyt dat de voorn. Venator ende Lysbeth Jans 
mondelinge soude mogen worden gehoort, ende 
dat de voorn. Venator vermaent sal worden om 
middelertyt zyne deductie die hy aengenomen 
hadde te stellen gereet te maecken.

[159 verso]
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[in marge: Versoeck van de Wagemaeckers.]

Op’t versoeck van de wagemaeckers hyer ter stede, 
teneynde niemant eenige cordewagens, corde- 
wagens wielen, berryen, ijs[s]leden binnen dese 
stede soude mogen vercopen, dan die hyer ter 
stede gemaect souden zyn, es goetgevonden 
alvoren op’t zelve versoeck te disponeren, te 
committeren de E. Adriaen Hendricxz Rabbi 
ende IJff Maertsz. laeckencooper om hyerop 
te hoiren eenige van de menige en mitsgaders 
de voors. wagemaeckers ende de vroetschappe 
daervan rapport te doen.

[in marge: Verpachtinge van de stadtsexcijsen.]
Iin marge: Bier- ende turffexcijs te collecteren.]

Opten xxxen decembris 1614 is getreden in 
resumtie van de ordonnantien van de stadtsexcij-
sen ende mits eenige correctien daerinne gedaen, es 
goetgevonden de zelve dienvolgende wederomme te 
doen verpachten, uijtgesondert die bierexcijs, 
mitsgaders van de turff- ende brandhoutexcijs, die 
men goetgevonden heeft van nieus voor den aenstaenden 
jare 1615 te doen collecteren. Ende zijn totte 
collecte vandien gecommitteert op den voet als in den voor-
leden jaere, de E. Pieter Dirxz. Corenco Scouten ende 
Cornelis Dirxz. corencooper.

[in marge: Corenexcijs te collecteren.]

Is mede goet gevonden voor den selven jare 1615 te 
doen collecteren de corenexcijs, ende zijn ge 
burgermeesteren geauthoriseert, om nopende de colle-
ctatie van dezelve te mogen handelen met Claes 
Pieters. Gorter olijslager, off ijemandt anders tot hare 
E. discretie.

[in marge: Besogne op d’ordre in de scole.]
[in marge: Beroerende meester Jacob Oorle.]

Is voorts bij burgermeesteren gedaen rapport van haer ge-
besogneerde metten rectoir ende scolarchen, noopende 
de ordre ende reformatie in de scole. Ende is goetge-
vonden ’t zelve besogne te approberen, ende in specie 
op de d’ontslaginge van meester Jacob Oorle, mits dat men 
verstaen heeft ten regarde van zijne armoede, ende om 
andere goede consideratie, dat hem zijne weddens noch
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sullen volgen tot maij toe, ende middelertijt hem te 
assisteren met goede recommandatie om elders eenige 
goede conditien te mogen becomen.

160

[in marge: Beroerende een schrijffmeester in de Latijnsce scole.]

Is mede verstaen dat men de Latijnsce scole zal versienden-
sien met een goet schrijffmeester, om de jeucht te oeffenen in`t
schrijven ende de const der pennen, ende goetgevonden bur-
germeesteren te authoriseren om dienaengaende neffens de scolarchen
te mogen handelen met meester Dirck Oirscot, voor den tijt van 
een jaer, mits dat de pensie die hij alreede van de stadt
is treckende, gesmolten zal werden in`t gene hem zal wer-
den toegeleijt.

[in marge: Beroerende de vercoopinge van eenige cleine partijen van stadtslanden.]

Is voorts goet gevonden dat men zal procederen tot vercoo-
pinge van eenige cleijne parceeltgen van de stadtslanden
die onverhuijrt gebleven zijn, indien men tot een redelicke
prijs sal cunnen comen ende dat ter plaetse daer de zelve gele-
gen zijn. Ende daertoe te committeren twee van de heeren
burgermeesteren, mitsgaders de E. Adriaen Hendrixsz. Rabbi
ende IJff Maertsz.

[in marge: Beroerende `t nagelaten kindt van de baijertmoeder]

Op`t versoek gedaan vanwegen het achtergelaten kindt
van de overleden baijertmoeder van`t gasthuijs, om inge-
nomen te mogen werden in`t huijsarmenhuijs, gedelibe-
reert zijnde es goet gevonden dat men naerder zal inqui-
reren op de gelegentheijt van`t voors. kindt ende wat hem
obsteert om in`t voors. huijs te mogen comen.

[in marge: Du Gardijn, van Dijck ende Coren rapport.]

Opten xiie januarij 1615 es bij de burgermeesteren du-
Gardijn, Pieter van Dijck ende den secretaris Coren gedaen
rapport, van`t gebesogneerde opten lesten dachvaert in’s-Gra-
venhage.

[in marge: Beroerende de calckovens.]

Is voorts bij de heeren burgermeesteren gedaen rapport van`t gene
bij henluijden was gehandelt ende gebesogneert met Wijbrant
Maerts metselaer ende Dirck Haen, noopende `t stellen
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van de calckovens ende goetgevonden `t zelve besogne
te approberen.

[in marge: `t Kindt van de baijertmoeder.]

Op de naerder berichtinge bij burgermeesteren becomen noopende
`t kindt van de overleden baijertmoeder, geteelt bij Jan Jans.,
in zijn leven bailliusdienaer, is goet gevonden om
sekere goede redenen ende consideratien ende uijt commiseratie,
de regenten van`t huijsarmenhuijs te authoriseren om 
`t selve kindt in te nemen.

[160verso]

[in marge: Versouck van Maritgen heer Aris, Guijrt Jacobs ende Trijn Jacobs.]

Op`t versouck van Maritgen Heer Aris ende Guijrt
Jacobs, eertijts conventualen in`t Oude Hoff, ende Trijn Jacobs,
eertijts conventuale in`t Jonge Hoff, is den selven
gegunt verhooginge van hare alimentatie van hondert
op hondert vijftich gulden, ingaende iste januarij lestleden.

[in marge: Beroerende de sake tusscen Adolphum en Lijsbet Jans.]

Is voorts goet gevonden dat men Adolphum Venatorem
ende Lijsbet Jans nae de middach zal hooren op de 
quaestie tusscen hen beijden onstaen ende de wijle
Pieter Hermens van Persijn versouct mede gehoort te 
werden, es goet gevonden denzelven mede daertegens
te insinueren.

[in marge: Ordonnantie op`t keetwerck geamplieert.]

Des namidachs, eodem die, is op`t versouck van de
panneluijden goet gevonden d`ordonnantie op ‘t keet- ende
straetwerck geaccordeert, te amplieren met een
articule dat zoo wel meters, storters, als dragers gehou-
den sullen zijn volgende de voors. ordonnantie in haer eijgen beurs
te wercken sonder tegenspreken ofte contrarie te doen
op peine van suspensie voor vi weken voor de ie reijse
ende van privatie van haer dienste voor de iie reijse
tot discretie van de keetmeesteren.

[in marge: Versouck van de meters ende storters.]

Op`t versouck van de meters ende storters deser
stede is goetgevonden denzelven te accorderen
verhooginge van haer loon van ii st. vii penningen op ii st. xii penningen.
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[in marge: Versouck van de gemeene corendragers.]

Op`t versouck van de gemeene corendragers es
goetgevonden dat men henluijden zal accommoderen met
een huijsken ende haerluijder verder versouck
van turff ende vrij gereetscap es affgeslagen,

[in marge: Beroerende de sake van Adolpho ende Lijsbet Jans.]

Daernae binnen gestaen zijnde Adolphus Venator
Lijsbet Jans ende Pieter Hermens. van Persijn, heeft de 
voorn. Adolphus versocht van den voorn. Persijn te
verstaen in wat qualiteit hij aldaer compareerde,
daerop d`voorn. Persijn antwoorde, dat hij quam om
Lijsbet Jans te assisteren ende was een conjunctus
in causa metten zelven; heeft daerna

161

d`voorn. Aldolphus, den voorn. Persijn ende Lijsbet Jans gevraecht
off zijluijden quamen om hem te beschuldigen ende eenige bescul-
dinge tegens hem hadden, daerop Persijn verclaerde niet
beraden te sijn om voor alsnoch eenige actie tegens hem
te institueren ende d’voornoemde Lijsbet Jans dat zij quam om
hare depositie voor te staen. Ende heeft voorts Adolphus
zijne justificatie bij monde begonst te doen, maer mits de lancheijt
van zijne redenen ende verloop des tijts, is`t besogne gecontinueert tot `s anderendaechs.

[in marge: Beroerende de voors. saecke.]

Opten xiiien january XVIC vyftien syn wederomme
gehoort de voorn. Venator, Lysbeth Jans ende
Pieter Harmensz. van Persyn ende gemerct de saecke
als doen niet by monde ende geheelick konde aff geverba-
liseert worden, soo es deselve noch geprotraheert
tot op morgen nae noen.

[in marge: Versoeck van Willem Kenros ende Arien Ariensdr.]

Opten xiiii january 1615 op de requeste van Willem
Kenros soldaet ende Arien Ariensdr. huysvrouwe van Jasper
Clompmaecker om in de vroetschappe gehoort te worden
tegens de calumnien25 die sy seggen haer by de voornoemde
Lysbeth Jans aengedaen te zyn. Es goet gevonden
met de principale saecke voorts te gaen.

25 Calumnie = laster.
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[in marge: Continuatie van`t voors. besonigie.]

Opten xven january 1615 es `t voors. besoingie voorts
gecontinueert tot des anderen daechs.

[in marge: Vervolch van`t selve besoingie.]

Opten xvien january 1615 es `t voors. besonigie wederomme
gecontinueert ende  alsoo `t selve niet konde affgedaen
worden es `t selve alnoch geprotraheert ende goetgevonden
wederom `t selve aen te vangen ende vervolgen 
op morgen nae noen.

[in marge: Pieter Engelsz. ende Jan Reyersz. meelmolenaers.]

Opten xviien january 1615 es `t versoeck van Pieter 
Engelsz. ende Jan Reyersz. meester meelmolenaers om haere
molen gecomen van Allert Cornelisz. runmolenaer te
transporteren op`t Vriesche bolwerck es affgeslaegen
maer es hem geconsenteert dezelve te mogen transporteren
aen de noortzyde van de stadt ter plaetse daer men aen de vesten
in toecomende tyden een bolwerck soude mogen maecken
mits de plaetse tot zynen costen bequaem maeckende
ofte dat hy anders zyne molen sall mogen verhogen

[161 verso]

daer die nu staet mits dat hem de stadt de
handt sall bieden om by de keetluyden geryft te 
mogen worden tot eenige verbredinge van zyn werft.

[in marge: Vergoedinge van`t mannen gasthuijs.]

Op`t rapport van de gecommittteerden gebesoingieert
hebbende met de regenten van`t mannengasthuijs,
nopende de vergoedinge by dezelve regenten
versocht voor de landen by de stadt aen de plantagie
mitsgaders de santsloot gebruyct, es goetge-
vonden den voors. Goodtshuyse daer tegens
te recompenseren met de weyde van voor
Huyswaert genaemt het Grilsant ende `t geene
deselve weyde geacht worde meerder waerdich
te zyn als`t gepretendeerde van`t gasthuys es
`t selve gasthuys geremitteert.

[in marge: Vryburch gecontinueert in`t collegie.]
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Opten xviiien january XVIC vyftien es geprocedeert
tot nominatie van een persoon om voor `t aenstaende
jaer te besonigieren in`t collegie van de heeren
Gecommitterde Raeden van West-Frieslandt ende
Noorderquartiere ende es daertoe by continuatie
gecommitteert de E. Pieter Claesz. Vryburch.

[in marge: J. Stoop in`t collegie ter admiraliteyt.]

Is mede de E. Jan Jacobsz. Stoop voor den
aenstaenden jaere by continuatie gecom-
mitteert in`t collegie ter admiraliteyt.

[in marge: Vervolch van de saecke tusschen Lysbeth Jans ende Adolpho.]

Ende naedat Lysbeth Jans voleyndt hadde haer
monderlinge antwoorden opte schriftelicke
vraegen van Adolpho ingestelt, es Adolpho
ende Persyn ten beyde zyden daervan gegunt lecture.

[in marge: Conclusie in de voors. saecke.]

Opten xixen january XVIC vyftien naedat
de saecke tusschen den voorn. Venatorem
ende Lysbeth Jans geassisteert gewesst
zynde met Pieter Harmensz. van Persyn tot
desen daege toe was verhandelt ende de

162

paertyen in haere verhoringen genoech was gedaen soo zy
selffs verclaerden, soo es nae deliberatie verstaen
ende geresolveert dat dese saecke niet met vruchte
noch by de vroetschappe noch oock by schepenen alhyer
soude konnen affgedaen worden. Ende dat men daeromme
ende om alle calumnien van den hals te weeren, dese
saecke door eenige gecommitteerden soude mogen com-
municeren met eenige vertrouwde vrunden in Den
Haege, ende vervolgens dezelve aen de heeren gecommitteerde
raden aldaer dese saecke remonstreren ende haere
Ed. in bedencken geven ende niettemin versoecken (sonder
preiuditie van’t recht deser stede in’t stuck
van de administratie van de justitie) om over dese
saecke te willen committeren die van den Hoogen Raede
ofte eenige van dyen met soodaenige andere als haer
Ed. ten meesten dienste ende ruste bevinden
souden te behoiren. Ende zyn daertoe gecommitteert
de presiderende burgemeester de burgemeester mr. Jacob
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van Teylingen, IJff Maertsz. laeckencoper ende
een van de secretarissen.

[in marge: Auditeurs van de reeckeninge van Barthoudt Loeven de annis 1612 ende 1613.]

Opten xvien february XVIC vyfftien es geprocedeert
tot nominatie van de auditeur van de reeckeninge van de
collecteur van de verpondingen Barthoudt Loeven
van de jaeren XVIC twaalff en de dertien, ende
goetgevonden daertoe te committeren de E. Adriaen
Hendricxz. Rabbi, Pieter van Dyck, Jan Gysbertsz.
Paeu ende Borrit Hendricxsz. Muyden.

[in marge: Rapport van de E. Stoop, Teylingen, IJff Maertsz. ende Foreest.]

Opten iiien marty XVIC ende vyftien es by de voornoemde
gecommitteerden rapport gedaen van’t gene by hen in Den
Haege gebesoingiert was met eenige vertrouwde
vrunden in ’s-Gravenhaege op de saecke tusschen
Adolpho Venatore, Pieter Harmensz. van Persyn ende
Lysbeth Jans.

[162 verso]

[in marge: Gecommitteerden tot examinatie van de leges scholasticales.]

Es voorts goetgevonden te committeren de E.
mr. Jacob van Teylingen en dr. Adam van Foreest
burgemeesteren mitsgaders mr. Adriaen Anthonisz.,
Adriaen Hendricxsz. Rabbi ende mr. Jacob Cornelisz. 
Lubbrantsz. om te examineren de leges scholasti-
cales by den rector geconcipieert ende daer-
van rapport te doen. 

[in marge: Ordonnantie van’t schippersgilde.]

Syn voorts gecommitteert de E.Adriaen Hendricxsz. 
Rabbi, Gerrit Allertsz. Bell, Jan Philipsz. ende
Jan Jacobsz. Stoop om te examineren ’t gene
by de deecken ende raedts van’t schippers-
gilde op’t redres van de ordonnantie van’t
schippergilde es ingestelt ende daerop
eenige oude schippers ende anderen hoiren ende de
vroetschappe rappoort te doen

[in marge: Versoeck van Harman Thomasz.]

Opte requeste van Harmen Thomasz. om aen de
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noortzyde van’t Seggelis te mogen stellen een
steenoven mits dat hem gegunt soude worden
octroy dat niemant eenige steenhoven
binnen de tyt van xx jaeren binnen de
jurisdictie soude mogen stellen ende voorts
vrydom van de halve stadtexcys, es 
goetgevonden de heeren burgemeesteren te
authoriseren om met hem op de maniere
van als met de luyden van de calcovens op’t
behaegen van de vroetschappe te accorderen.

[in marge: Beschryvinge in Den Haege.]

Is voorts gelesen missive van de heeren Gecommit-
teerde Raeden van staten van Hollandt ende
West-Frieslandt van den xviien february daer-
by d’heeren edelen ende steden werden versocht
om op he den iiien marty te comen ende haere
gedeputeerden te seynden om met last
om te helpen advyseren ende resolveren op de
pointen daerneffens gaende.

163

[in marge: Pointen te voren niet afgedaen.]

Op’t ie point nopende de pointen in de leste
dachvaerden niet afgedaen sullen de gedeputeerden
hen reguleren nae voorgaende resolutien.

[in marge: Benefitie van de middelen.] 

Op’t iie point om te letten op de vorderinge ende
benefitie van de gemeene middelen syn de 
gedeputeerden gelast de goede handt daeraen
te helpen houden.

[in marge: Versochte van xcm pond over de provintien.]  

Op´t iiie point nopende de nieuwe propositie van de
Raedt van Staten om boven de voorgaende propositie
te willen cosenteren de somme van thienhondert-
duysent gulden tot last van de seven provintien
syn de gecommitteerden gelast hen by gevolch
van d´andere leden te mogen conformeren.

[in marge: Advysen uyt d´andere rycken.]
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Op´t iiiie point om te letten ende advyseren op de
advysen van de proceduren in de nabuyrige rycken,
landen etc. sullen hen de gedeputeerden mede
mogen conformeren.

[in marge: Ordre op de verpachtinge.]

Sullen hen mede mogen conformeren om ordre
te stellen op de aenstaende verpachtinge.

[in marge: Voorvallende saecken.]

Ende op´t leste point nopende de voorvallende
saecken sullen hen mede mogen conformeren
met de meeste ende beste stemmen doch in
cas van swaricheyt rapport versoecken.

[in marge: Gecommitteerden ter dachvaert.]

Ende zyn voorts gecommitteert van deser stedewegen
ter dachvaert te compareren de presiderende
burgemeester Pieter van Dyck ende een van de secretarissen.

[in marge: De saecke tusschen Adolpho, Persyn ende Lysbeth Jans.]

´s Naemiddaegs, by de handt genomen zynde de
saecke van Adolpho Venatore ende Pieter Harmensz.
van Persyn mitsgaders Lysbeth Jans hyer voren
meermaels geroert ende geleth zynde op´t geene

[163 verso]

hinc in de by monde verhaelt ende by geschrifte
overgelevert es geweest, soo es nae deliberatie
verstaen dat´t geene tot laste van de voorn.
Venatorem in desen geproduceert ende geoposeert
es geweest, insuffisant es omme daerop 
yetwes tot laste van de voorn. Venatorem 
te institueren, maer dat men eenen yegelicken
soude interdiceren gelyck men dezelve interdi-
ceert mits desen den voorn. Venatorem met
de voors. geproduceerde depositien ofte
eenich vandyen directelick ofte indirectelick
te beswaren ofte diffameren op pene
van daerover gecorrigeert te worden soo men
nae gelegentheyt van saecken bevinden sall te
behoiren.
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[in marge: Lysbeth Jans ende Digna van Loo te doen delogieren26.]

Ende teneynde de voors. calumnien te beter
voortaen mogen ophouden ende in toecomende
tyden cesseren, soo es goetgevonden by de
capiteyn van de compagnie te doen procureren
dat de man van de voorn. Lysbeth Jans met
dezelve Lysbeth, mitsgaders Digna van 
Loo met de sergeant haere man, met den
aldereersten uyt dese compagnie onder een
andere soude mogen worden geleyt ende uyt
dese stede gedaen delogieren, ten ware
de capiteyn wilde excuseren den sergeant
ende aennemen debvoir te om de voornoemde
Digna van Loo zyne huysvrouwe te doen
houden dat zy haer niet en onderwinde op
van dese saecke yet calumnieus te spreken
op pene dat zy anders met haere man mede
soude moeten delogieren.

164

[in marge: Pieter Harmensz. van Persyn.]

Opten iiiien marty XVIC vyftien naedyen de heeren van de
vroetschappe bekent gemaect was dat Pieter Harmensz.
van Persyn overgelevert hadde seeckere besloten
remonstrantie die hy versocht hadde niet gelesen ofte
geopent te worden dan soo wanneer men soude mogen
spreken van seeckere resolutie t’anderen tyden zynen
t’halven genomen, soo was nu goetgevonden op de
resumtie van deselve resolutie dat men de voors.
remonstrantie soude openen ende lesen ende dienvolgende
dezelve remonstrantie tot tweemaelen op gisteren
ende vandaege gelesen zynde ende weer geexamineert
zynde, soo es goetgevonden den voorn. Persyn binnen te
doen staen ende hem te kennen te geven dat men
verstaet het boeck, in de voors. remonstrantie
geroert, fameus te zyn ende hem oversulcx alsnoch
voor te houden off hy niet gesint zoude zyn te verclaren
dat hem leedt was dat hy het voorseyde boeck
hadde uytgegeven ende volgens dien de magistraten
ende kerckenraet daerdoor geoffenseert ofte
gediffameert, welcken volgende ’t geene voors.
es den voorn. Persyn voorgehouden ende by hem
verclaert zynde de voors. verclaringe niet te
kennen doen ende oversulcx geconsidereert zynde, dat
behalven de voors. gecommitteerde faulte ende de
resolutie diesaengaende genomen, hem niet

26 Delogieren, delogeren =  verdrijven, verjagen, verhuizen.
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onbekent zynde, hy hem nu wederomme van nieuws
met de saecke tusschen Lysbeth Jans ende
Adolpho sooverre hadde gemoeyt dat hy buyten
het amte van een goet burger hem hadde geinformeert
op’t leven van een publyck persoon ende daerdoor
van nieuws wederomme eenige moeyte ende onluste
onder de burgerye hadde gecauseert, soo es eyntelick
nae lange deliberatie alsnoch verstaen dat men de
voorgaende resolutie behoort te executeren ende
dienvolgende den voorn. Persyn de woninge binnen dese
stede te ontseggen ende oversulcx te lasten gelyck hem
gelast wordt mits desen binnen veertien daegen
nae d’insinuatie te vertrecken.

[164 verso]

[in marge: Versoeck van de voerluijden.]

Opten ixen martij 1615 op’t versoeck van de gemee-
ne voerluijden gedelibereert zijnde, is goetgevonden
henluijden te accorderen datter bij keure soude mogen ge-
ordonneert werden datt diegene die van nu voortaen eeni-
ge vracht toevalt bij smackinge ofte cavelinge, de-
selve niet sal mogen laten staen, maer gehouden zijn met
d’selve aff te varen op een peine van drie gulden ende
suspensie uijt het veer voor den tijt van vi weken; item
dat diegene die enige vrachten thuijs comen, mette
zelve oock sullen moeten affvaren zonder meer an-
deren te mogen aennemen, ten ware de aengenomen
luijden bedongen ofte geconsenteert hadden datter noch
een persoon off twee aengenomen zoude mogen werden,
’t welck zooverre vrij z alsdan vrij zal staen, is
mede goetgevonden bij provisie te ordonneren twee
van d’outste voerluijden op elcken veer, om als toesienders
te letten dat d’voors. ordonnantie behoorlick geobserveert
ende achtervolcht mach werden, ende de verdere
poincten is goetgevonden te houden in naerder bedencken.

[in marge: Beroerende ’t beneficieren van de impost op de bieren.]

Op’t schrijven van de gedeputeerdens, zijnde ter dach-
vaert in ’s-Gravenhage, in date den viie deser, men-
tionerende van sekeren voorslach aldaer gedaen van
dat in de steden niemandt tot tapper geadmitteert
zoude mogen werden, ten ware zij haer sterck maecten
om tenminsten alle vierendel jaers aen te brengen
in den impost negen tonnen biers, etc. is goetge-
vonden de voors. gedeputeerdens te lasten om te mo-
gen consenteren datter bij tauxatie een generale ordre
op de tappers mach werden geraemt, mits datter
distinctie werde gemaect tusschen d’groote ende
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cleine steden ende dat gelijcke ordre mede over de
tappers ten plattenlande zouden werden gestelt,
behoudelick mede dat burgermeesteren geauthoriseert
zouden blijven om bij sommige tijden van ’t jaer
eenige tot het tappen bij buijten d’selve ordre te mogen ad-
mitteren.

165

[in marge: Beroerende de pillegave van ’t kindt van de heere van Opdam.]

Is voorts goetgevonden d’voorn. gedeputeerdens te authori-
seren om hen met de gedeputeerdens van Horen ende Enchuijsen
te mogen conformeren noopende de pillegave van ’t kindt
van den heere van Opdam.

[in marge: Beroerende ’t stuck van de lakenmakerije.]

Is noch goetgevonden de gedeputeerden van de vrijburch te
laten
Waernaer bij der handt genomen ende geexamineert sijnde,
het stuck van de draperije ende lakenmakerije hier ter stede,
es goetgevonden om deselve neeringe alhier te stijven ende
beneficieren, dat men de lakenmakers die hier ter stede
zijn ofte noch mogen comen, zoude bijsetten sonder eenige
winninge 2 kinderen uijt den huijsarmenhuijse, voor elcken
getouwe voor een jaer, anderhalff off twee jaren, zulx de re-
genten met de meesters zouden cunnen accorderen, mits
dat de meesters daertegens gelast zouden blijven om haer
knechts als die een jaer bij haer gewrocht zouden hebben, boven
hare aerbeijtsloon te vereeren met een pondt groot. Item
dat men in ’t huijs zoude oprechten drie off vier getouwen
ende dat men een goet meester off twee soude sien te beco-
men om d’selve te regeeren ende voorts de kinderen die
men daertoe souden gebruicken in die neeringe te leeren
ende informeren, ende dat men voorts om de kinderen
tottet selve handtwerck te animeren ende lustich te ma-
ken, soude stellen sekere vereeringe voor de kinderen
die ’t selve handtwerck volleert souden hebben, te
weten dat men d’selve als zij met consent van de
regenten uijt den huijse gaen ende haer stellen om
’t selve hantwerck te doen, zal bijleggen vereeren
met een getouw ende noch hondert gulden aen gelt, mits
dat zijluijden alsdan verbonden zullen zijn binnen ses jaren
daernae uijt de stadt niet te vertrecken ende daernae
vertreckende evenwel het getouwe voor de stadt
zullen moeten laten.

[in marge: Noopende ’t bedelen van de jongers.]
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Is voorts goetgevonden te committeren de E. Adriaen
Heindrixz. Rabbi, Jan Eijsbertsz. Paeu ende mr. Jacob
Lubbrantsz. Coren, om nevens de regenten van de
huijsarmen te helpen letten op de bequaemste ordre
ende middelen om het bedelen van de jongens voortaen
mede te doen cesseren ende de heere vroetscappen
te dienen van haerluijder advijs om ’t selve gesien etc.

[165 verso]

[in marge: Versoeck van Claes Pietersz. Buijser.]

Is goetgevonden de requeste van Claes Pietersz. Buijser,
tenderende om te hebben verhooginge van sijn sala-
ris, te stellen in handen van Jan Jacobsz. Stoop om
d’selve te communiceren met de luijden van de coren-
ende pan-neringe ende de vroetscappen te rap-
porteren van derselver advijs.

[in marge: Beroerende nieuwe gevanckenisse.]

Opten xiiie martij 1615 gedelibereert zijnde op’t
versouck van de officier teneijnde hij met eenige
beter commoditeit zoude mogen voorsien werden
om zijn gevangenen sekerlijck ende bequamelick
te mogen logeren, is goetgevonden burgermeesteren
te authoriseren om te letten ende te examineren waer ende
in wat manieren men den officier in’t voors. versouck
zal cunnen accommoderen ende dat men voorts om
middelertijt bij provisie d’oude plaetsen zoo te mogen
veranderen ende verbeteren dat d’officier van deselve
beter zoude gedient mogen zijn.

[in marge: Versochte verhooginge voor de dienaeren van de justitie.]

Op’t versouck van de dienaeren van de justitie om
te hebben verhooginge van hare weddens es goet-
gevonden henluijden aen te seggen dat zij beter
debvoir sullen doen in’t executeren van de keuren
deser stede ende quijten van haerluijder amte
ende dat men ’t zelve bemerckende op’t voors.
versoeck naerder letten ende disponeren zal.

[in marge: Accordt met Harmen Thomass. noopende de steenovens.]

Is voorts bij burgermeesteren gerapporteert dat zij
met Harmen Thomassoon verdragen zijn op’t beha-
gen van de vroetscappe dat hij buijten op’t Zegge-
lis op zijn landt sal mogen setten twee steenovens,
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mits datter in de tijt van ix jaren in de jurisdictie deser
stede geene anderen gestelt zullen mogen werden
ende in de tijt van xviii jaren geene anderen naer-
der de stadt zullen mogen comen ende voort
dat hij binnen ’s jaers 2 ovens zal moeten stellen
ende dat de tijt van de voors. vrijheijt zal ingaen zoo
haest d’ovens gestelt zullen zijn. Item

166

dat hij van der turff ende anders zal betalen vollen stadts-
excijs ende soo men hiernae gedurende de voors. vrije
tijt bevondt, dat zijne twee ovens de steencoopers niet
en conden geryven ende hij, vermaendt zijnde, niet gesint
en ware om meer ovens te stellen, dat in sulcken ge-
valle de stadt vrij sal staen door anderen eenige
te laten maecken ende toestellen ende is goetgevonden
’t selve besogne te approberen.

[in marge: Mr. Jacob van Teilingen, Jan Kies, Clement Boon ende Jacob Coren rapport.]

Is noch tenselven dage bij de E. mr. Jacob van Teilingen,
burgermeesteren mrs. Jan Kies, Clement Boon ende Jacob
Coren, secretaris deser stede, gedaen rapport van haerluijder
besogne noopende de resumtie ende reformatie van de
ordonnantie van de weescamere deser stede.

[in marge: Beroerende d’ordonnancie van de weescamere deser stede.]

Opten xxiiien martij 1615 is andermael geexamineert
het besogne van’t redres van de ordonnancie van de
weescamere deser stede ende naer deliberatie is goetge-
vonden d’selve, mits eenige correctie daerinne gedaen, te
arresteren ende dat men daerop octroij aen de heeren
weesmeesteren Staten zal versoecken.

[in marge: Beroerende de ordonnancie in de scole.]

Is mede rapport gedaen bij de E. mr. Jacob van Teilingen,
dr. Adam van Foreest, burgermeesteren, mr. Adriaen Antho-
nissoon, Adriaen Heindrixsz. Rabbi, oudt-burgermeesteren, ende
mr. Jacob Lubbrantsz. Coren, scepen deser stede, gedaen
rapport van haerluijder besogne op’t examineren van de leges
scolasticales bij den rectoor geconcipieert, waerop gede-
libereert sijnde is goedgevonden daerinne te veranderen
’t gene volcht, te weten dat de verkiesinge van de rectoir
ende conrectoir sal staen aen de heeren burgermeesteren ende
vroetscappen ende van de andere ondermeesteren aen
burgermeesteren, scolarchen ende rectoir ende dat voort
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alle jaren drie bequame personen tot scolarchen
sullen werden gecommitteert, ’t zij bij continuatie van
d’ouden ofte verkiesinge van nieuwen, ende ’t voors. besogne
voorts te arresteren en dienvolgende ’t selve te laten drucken.
Ende is voorts goetgevonden te committeren tot scolarchen
voor ’t loopende jaer 1615 dr. Adam van Foreest, burger-
meester, mr. Adriaen Anthoniss. ende Adriaen Heindrixsz. Rabbi,
oudt-burgermeesteren deser stede.

[166 verso]

[in marge: Vroedevrouwen.]

Opten xxviien marty 1615 es ’t versoeck van
Anna Meynerts, vroevrouwe, vanwegen haere
dochter, ende Sytgen Pieters, om als stadtsvroe-
vrouwen geemployeert ende gegageert te worden,
goetgevonden te houden in naeder bedencken.

[in marge: Personen die haere daecken sullen veranderen in hart dack voor Jacobi 1616.]

Es mede goetgevonden te arresteren de cedulle
van de personen die voor Sint Jacob XVIC sestien
haere rietdaecken in hart dack sullen moeten
veranderen, mits dat men als naer ouder
gewoonte sall letten op doleantien van eenigen.

[in marge: Versoeck om bidtsters te wesen.]

’t Versoeck van Arien Ariens, Maritgen Reyers
ende Syburch Crynen om als ordinaris bidsters
ter begraeffenisse gecommitteert te worden,
es goetgevonden off te slaen.

[in marge: Impost van de bieren.]

Es voorts goetgevonden de heeren burgemeesteren te
authoriseren om by de heeren commissarissen ter
verpachtinge van de gemeene middelen te samen
te arbeyden dat Jacob Schoudt Ariensz.,
Claes Jansz. Ketel cum socys souden mogen
comen aen de impost van de bieren.

[in marge: Veranderinge in de ordonnantie van de bieren.]

Opten ien aprilis XVIC vyftien es nopende de
veranderinge in’t stuck van de ordonnantie van de
bieren van dat men geen hooger bieren sonder impost
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daervan te betaelen, soude mogen brouwen
als van twaelff stuvers de tonne, niet
goetgevonden ’t selve in dese gelegentheyt preyse
te doen observeren, maer zyn de heeren burgemeesteren
gelast om de pachters van de impost van de
bieren te induceren in dese saecke te willen
civiliseren ten opsiene van ’t gunt in desen nopende
’t haelen van de cleyne bieren voor de schamelen es
geobserveert, mits dat men hen de handt sall bieden
om de gequalificeerden van ’t haelen van ’t voors.
bier te weeren.

167

[in marge: Versoeck van die van Delff.]

Es mede goetgevonden de heeren van Delff alsnoch te
beiegenen met alle mogelicke middelen teneynde zy
gelieven te desisteren van haer versoeck om de stadts-
excysen egael te maecken.

[in marge: Swaricheden in’t stuck van de cleyne bieren.]

Opten iiien aprilis XVIC vyftien es op de swaricheden
hyer ter stede onder de schamele gemeente ontstaen
nopende de veranderinge in’t stuck van de bieren,
goetgevonden de keure op’t stuck van’t uytleveren
van’t scheing ende goet groen bier gemaect te doen practiseren,
niettegenstaende de veranderinge in de ordonnantie
van de impost van de bieren gemaect, mits dat men
ordre sall stellen dat het benefitie van de voors.
keure niet en sall worden genoten dan by de schamelen
die niet van vermogen zyn bier met de vaten te
leggen ende dat men tot dien eynde by keure ende
proclamatie sall verclaren dat de brouwers hen
sullen mogen reguleren nae d’ordonnantie van de heeren
Staten ende dienvolgende geen ander bieren uyt de
brouwerijen laeten gaen sonder impost te betaelen
als van twaelff stuvers de tonne, mits dat
de schamelen niet van vermogen zynde eenige groote
off cleyne vaeten in te leggen, haere bieren sullen
mogen haelen tot zulcken prijs als hyervoren es
toegelaten, behoudelick dat dezelve alvoren hare
naemen sullen bekent maecken ende een teycken
ontfangen van diegeene die daertoe sullen worden
geordonneert ende dezelve te teyckens wederom te
leveren in handen van de toesienders in de brouweryen
mede daertoe te ordonneren.

[in marge: Nopende de vergelyckinge van de exysen by die van Delff versocht.]
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Op’t geproponeerde van de heere Jacob Huygensz. van der
Dussen, heere van Haringcarspel, vanwegen die van Delff
aen de heeren burgemeesteren alhyer gedaen om de stadts-
excysen te stellen op een gelycke voet, daer-
op de heeren burgemeesteren hem volgende voorgaende
resolutie beleeffdelick hadden beiegent, waermede

[167 verso]

de voorn. heere van der Dussen hem niet en
hadde gecontenteert, maer versocht dat de redenen,
die dese stadt ter contrarie meende te
hebben, aen zyne principalen souden mogen worden
overgesonden by geschrifte, es goetgevonden
’t selve versoeck toe te staen ende dienvolgende
de heeren van Delff schriftelick  te beiegenen
met soodaenige redenen als men meent daer-
toe te dienen.

[in marge: Nopende het scherbier.]

Opten viien mar aprilis XVIC vyftien es wederomme
gedelibereert op de voors. difficulteyten ontstaen
in’t stuck van de cleyne bieren ende goetgevonden
by provisie te committeren de E. Jan Claesz.
Quinting, Adriaen Hendricxsz. Rabbi, Pieter Dircxsz.
Schouten ende een van de secretarissen om te
examineren de cedullen, onder de homanschappen
gemaect van diegeene die scherbier souden
haelen, ende voorts letten wie uyt dezelve
cedullen behooren geweert te worden.

[in marge: Handelinge van de huysarmen met een wollenwever.]

Es voorts goetgevonden te approberen de handelinge
by de regenten van’t tuchthuys huysarmenhuys
met seeckere wollenwever voor de tyt van
ses jaeren ten behoeve van’t voors. huys gedaen
om middelertyt met zyn gansche huysgesin ’t voors.
huys te dienen, mits genietende vyffhondert
gulden ’s jaers, twee brooden ter weecke ende vry
vier ende licht.

[in marge: d’Oude Doelen geconsenteert haer oostelicxste stuck te veranderen.]

Voorts es den capiteyns van d’Oude Doelen geconsen-
teert het oostelicxste stuck te mogen een
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viercant optrecken om’t selve te gebruycken
tot berginge van de cruysboogen.

158

[in marge: Continuatie van 't besoinge nopende het scherbier.]

Opten xiien aprilis XVIC vyftien es by de gecommitteerden,
geexamineert hebbende de cedullen van de homanschappen
hyervoren geroert, gedaen rapport van haer gebesoingeerde
ende nae deliberatie verstaen, dat het haelen van de
lootgens voor diegeene, die scherbier souden mogen
haelen, veele moeytens ende swaricheyt onderwurpen
soude wesen, derhalven goetgevonden es de
brouwers toe te staen, dat zy haere scharbieren sullen
mogen brouwen gelyck hen die tot noch toe zyn
geconsenteert, mits dat zy geene van de selve
scharbieren aen niemant by de kanne ofte
eenige andere maten uyt haere brouweryen sullen mogen
leveren ofte laeten volgen, maer dat zy haere
scharbieren sullen in't gros ende open cuypen, nae-
dat die geproeft sullen zyn, sullen leveren aen
diegeene, die daertoe sullen worden gecom-
mitteert, die voorts dezelve scharbieren voor
de schamelen tot twee, drie ofte meer plaetsen in de
stadt sullen vercoopen ende uytleveren alleen
aen diegeene, die niet van vermogen zyn bier
met de vaten in te leggen. 

[in marge: Woninge voor de wollenwever in't huysarmenhuys.]

Es voorts goetgevonden de woninge ende huysinge voor
den wollenwever in 't huysarmenhuys te doen
accommoderen ter plaetse daer de dochter van
Casper Benoist sdochter haer in't huus onthoudt
ende oversulx dezelve met gemoede ofte
autoriteyt te doen vertrecken.

[in marge: Missive aen die van Delff.]

Voorts es gecomminiceert de missive, die men aen de
heeren van Delff soude communiceren seynden
ende goetgevonden die te arresteren soo dezelve
met eenige correctie es gedresseert.

[in marge: Stoop, Dyck ende Foreest rapport.]

Opten xviiien  aprilis XVIC vyftien es by de E.
Jan Pietersz. Stoop, burgemeester, ende Pieter van Dyck,
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mitsgaders de secretaris Foreest, gedaen
rapport van't gebesoingeerde ter dachvaert in
's-Gravenhage.

[158 verso]

[in marge: Claes Jansz. Ketel cum socys pachters van den impost van de bieren.]

Opte requeste van Claes Jansz. Ketel, cum socys
pachters van de impost van de bieren, om eenige
acte ofte versekeringe te hebben van eenich
verseth in haere schade door 't vercoopen van de
scharbieren, es vooralsnoch niet goetgevonden
ijet op te resolveren, maer dat men metten
eersten sall arbeyden om die voorgaende
resolutie te effectueren.

[in marge: Contract met de Beemster gemaect.]

Op 't versoeck by die van de Beemster aen de
hooftingelanden, dijckgraeff ende heemraden van de
Uytwaterende Sluysen gedaen, teneynde het
contract met de voornoemden van de Beemster gemaect,
op 't onderhouden van de diepte en de wydte van de
ringsloot en de Ursemmervaert, soude worden
verandert ende dienvolgende de gestipuleerde
diepte van acht voeten te laeten comen op
vyff voeten, es goetgevonden van deser stede-
wegen geensints te wycken van't contract ofte
daerinne eenige nieuwicheyt te doen, mits dat
men niettemin voor dit jaer op de executie van de
keure yet sall mogen conniveren tot op een
voet off acht, negen duym toe.

[in marge: Versoeck van de marctcramers.]

Opte requeste van de gemeene marctcramers
es goetgevonden te doen executeren de keure
jegens de ryfelaers, drayers, dobbelaers etc. te
doen executeren met alle goede discretie ende
voorts de boden te lasten dat in 't looten ende
stellen van de cramen goede ordre werdt gehouden
ende de burgers voor de vreemden gxxen gestelt
en de stalcramen achteraen gestelt.

[in marge: Versoeck van meester Jacob van Oerle.]

Opten xxiiien aprilis XVIC vijftien es op de requeste
van meester Jacob van Oerle, teneynde de stadt
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alsoo hy van meeninge es te vertrecken, hem soude
willen ontlasten van zyne schulden ofte anders
hem met soodanigen penning souden willen voorsien
als dezelve in discretie souden vinden te behoiren,
goetgevonden denzelven boven zyn tractement

[169]

hem tot mey toecomende by voorgaende resolutie gegunt,
noch eens voor al ende tot zyn vertreck toe te leggen
de somme van hondert gulden, te betaelen mey vyftich
gulden ende soo haest hy vertreckt ende vijftich gulden binnen
drie maenden daernae.

[in marge: Requeste van Casper Benoist.]

Opte requeste van Casper Benoist, zydt-twynder,
om eenige recompense te hebben ten regarde van
het ontberen van zyne woninge ende werckplaetse,
als anders van't interest 't welck hy pretendeert,
es verstaen, dat dese stadt in 't minste in hem
niet gehouden es, doch in gevalle hy hem gewillich
toont, om de woninge conform voorgaende resolutie
te ontledigen, es goetgevonden de heeren burgemeesteren
te authoriseren om met hem een eerlick affscheyt
te maecken tot een-, twee- ofte driehondert gulden
toe ten hoochsten.

[in marge: Noopende de uytlevering van't scharbier.]

Es voorts by de heeren burgemeesteren gerapporteert, dat
eenige van de brouwers seer goet en dienstich vonden
de practycque van de uytleveringe van't scherbier
in de voornoemde resolutie geroert ende dat oock
eenige brouwers meenden, dat men eenige brouwers
by beurten soude mogen 't bier uyt laeten leveren
etc. ende nae deliberatie alsnoch verstaen dat men
behoort te persisteren by voorgaende resolutie ende
oversulcx 't bier buyten de brouweryen laeten
leveren, mits dat de brouwers door haere booden
't bier op de plaetsen daertoe te ordonneren souden
mogen uytmeten ende vercoopen soo 't hen goetdocht.

[In marge: Ongelykheyt in de excysen met die van Delff.]

Op de missive van de heeren van Delff, mitsgaders de
propositie van de heere van Haringcarspel wederomme
van nieuws aen de heeren burgemeesteren gedaen om de
excysen op de bieren te vergelycken, es alsnoch
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verstaen dat men dese saeke by alle beleeffde
middelen ende sonderlinge mits de ongelegentheyt
van tyde sal soecken te excuseren, al waer 't oock
dat men soude mogen nemen een uytstel van drie-,
vyff vier- ofte vyff jaeren.

[169 verso]

In marge: Electie van de capiteyns van de oude en de jonge schutterye.]

Es voorts geprocedeert tot nominatie electie
van de capiteynen van de respective schutteryen ende
zyn uyt het dubbel getal by de affgaende capiteynen
ende lieutenanten overgelevert tot capiteynen
van de oude Doelen vercoren ende gecommitteert Jan
Gysbertsz. Paeu ende Adriaen van Veen, beyde
oudt-schepenen ende van de jonge Doelen Pieter
Claesz. Vryburch ende IJsbrant van Rietwyck.

[in marge: Beroerende het uijtleveren van 't scharpbier.]

Opten xxvien aprilis 1615, es op 't rapport van de
heeren burgermeesteren, naerder voorslagen, zoo van de
gemeene brouwers als pachters van de impost op de bieren
binnen dese stede noopende het uijtleveren van 't scarp-
bier gehoort hebbende, naer deliberatie goetgevon-
den onvermindert voorgaende resolutie, dat men bij
provisie ende op een proeve ordre sal mogen stellen,
dat men het scarpbier op drie dagen ter weecken uijt
drie brouwerijen bij gebeurtten ten overstaene
van gesworens, zal mogen leveren bij emmers,
open cruijcken ende eenboomde vaetgens, maer
met geen tweeboomse vaetgens anders als op de-
selve uren, uijt dezelve brouwerijen met 
open sponden ende bij gesworens in conformité
van de ordonnantie van de heeren Staten.

[in marge: Beroerende de bierdragers.]

Voorts dewijle versceijden clachten dagelix quamen
over de bierdragers, is goetgevonden te resolveren
dat deselve voortaan zullen wercken elck in zijn
eijgen beurs ende voorts dat men haerluijder
ordonnancie zoude zulx mogen redresseren, dat
de abuisen die dagelix gepleecht werden zouden
mogen werden geremedieert ende voorcomen.
Ende zijn daertoe gecommitteert de Ed. Adriaen
Heindrixz., Rabbi, Pieter van Dijck, Jan Paeu ende Jan
Philipsz. om gesien hebbende eenige ordonnantien
van anderen steden ende gehoort eenige brouwers
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ofte bierstekers daerop te besogneren ende de vroet-
scappen te doen rapport om 't selve gehoort, etc.

170

[in marge: Beschrijvinge tot Hoorn.]

Opten xiien mey 1615 es gelesen missive van de heeren
Gecommitteerde Raeden van West-Frieslandt ende
Noorderquartiere van den lesten aprilis waerby de steden
deser quartiere werden versocht haere gedeputeerden
te seynden tot Hooren tegens den xiiiien deser met
volcomen last om te helpen adviseren op de pointen
van beschryvinge daerby overgesonden.

[in marge: ‘t Versoeck van de ontfangers.]

Op’t ie  point nopende ‘t versoeck van de ontfangers soo over
’t maekelaerdye als verhoginge van haer tractement
sullen de gedeputeerden hen reguleren nae de
resolutien hyerop in julio 1613 ende martio 1614 genomen.

[in marge:’t Versoeck van den ontfanger van Medemblick.]

Op’t iie point van’t versoeck van Cornelis Jans Fortuyn
ontfanger tot Medemblick om te hebben den len [50en]
penning van de inninge van de restanten van Gerrit van Sas
syn de gedeputeerden gelast den voornoemden ontfanger
voor de voors. inninge te tracteren in redelicheyt.

[in marge: Om te comen tot kennisse van den staet van de comptoiren.]

Op’t iiie point by wat middelen men bequamelicken
soude konnen comen tot kennisse van den staet van de
comptoiren van ontfangers etc., syn de gecommitteerden
gelast van deser stedewegen te adviseren dat men
ontfangers van ‘s lantswegen in alle redelicheyt behoort
te tracteren mits dat dezelve gehouden souden wesen
de pachters binnen ‘s jaers nae de verschijndaegen
te brengen tot executie ende hen met de beste
advysen conformeren.

[in marge: d’Erffgenamen van Raedt.]

Op’t iiiie point nopende de erffgenamen van den ontfanger
Raedt sullen de gedeputeerden arbeyden om dese
saecke te mogen doen affhandelen conform voorgaende
resolutien.
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[in marge: ’t iie viiie part van de verpondingen over de plattelanden.]

Op’t ve point syn de gedeputeerden gelast om
het iie achtste part van de verpondingen ten platten-
lande aff te schaffen ende geensints in eenige
andere ommeslach te consenteren.

[170 verso]

[in marge: Verpondingen van de heerlicke goeden van Egmondt.]

Op’t vie point hoe men sall comen tot betalinge
van de verpondingen van de heerlicke goeden van
Egmondt syn de gedeputeerden gelast om
te helpen arbeyden dat de coopers by provisie
souden mogen betaelen op de voet van de gemaecte
repartie.

[in marge: Liquidatie met Suyt-Hollandt.]

Op’t viie point es goetgevonden dat men volgens
d’oude voet soude gecommitteerden seynden op de
liquidatie in Den Haege.

[in marge: Compagnien op dese repartitien.]

Op’t viiie point sullen de gedeputeerden letten
om te weeren dat men soect by eenige middelen
indirecte eenige compagnien van dese
repartitie te trecken, ende die op andere
repartitien gebracht synde te voorsien met
cappiteynen.

[in marge: Gardyn ende Vryburch ter dachvaert tot Hoorn.]

Ende zyn voorts de E. Adriaen du Gardyn burgemeester
ende Pieter Claes Vryburch gecommitterde in ’t voors.
collegie gelast om de voors. resolutien van
deser steden wegen tot Hoorn inne te brengen.

[in marge: Rapport van de E. Adriaen du Gardyn ende Vryburch]

Opten xviiien mey XVIC vyftien es by de E.
Adriaen du Gardyn burgemeester ende Pieter Claes
Vryburch gedaen rapport gedaen van’t gebesoin-
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gierde op de leste dachvaert tot Hoorn.

[in marge: Nopende het iie achtste paert van de verpondingen.]

Ende is goetgevonden alsnoch te persisteren by de
resolutie by dese stede op’t ve point van de
beschryvinge nopende het iie achtste paert
van de verpondingen genomen ende oversulcx
d’uytschryvinge niet anders te [doen] dan mit de
verminderinge van’t voors. achtste paert.

[in marge: Continuatie voor den officier Calff.]

Op’t versoeck van Jacob Calff, schoudt deser
stede, is goetgevonden den zelffven te
verleenen voorschryven aen de heeren van de
reeckeninge tot continuatie van zyn offitie
mits dat hy vermaent sal worden de burgerlicke
keuren beter te executeren.

171

[in marge: De wacht op de uytlevering van´t scharbier.]

Es voorts goetgevonden voor´t eerste die van de
wachte generalicken ende by beurten te gebruycken
tot opsienders van de uytleveringe van´t scharbier
ende indyen sy daertoe onwillich syn in sulcken
gevalle dezelve te deporteren ofte anders by
autoriteyt daertoe te houden mits dat men hen
oock in redelicheyt sall salarieren.

[in marge: Ordonnantie op de bierdragers.]

Es mede gehoort ´t rapport van de gecommitteerden
gebesonigiert hebbende op de ordonnantie onder
de bierdragers te maecken ende goetgevonden het
geraemde van de voorn. gecommitteerden by provisie
te arresteren ende zyn de heeren burgemeesteren
geauthoriseert om een bequaem persoon tot
opsiender te despicieren.

[in marge: Nopende het iie  viiie paert van de verpondingen.]

Opten xxvie  maij 1615 es gelesen een missive van de Ge-
committeerde Raden tot Horen in date den xxiie maij lestleden
daerbij noch geinsisteert wert op de continuatie van´t iie

viiie paert van de verpondingen. Waerop gedelibereert
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zijnde es verstaen dat men alsnoch zal persisteren
bij voorgaende resolutien dienaengaende op den xiie ende xviiie

maij lestleden genomen, ende ´t zelve bij missive aen de E.
Gecommitteerde Rzaden voornoemd overscrijven, ende met goede rede-
nen justificeren.

[in marge: Claes Jansz. Vierheemskinderen.]

Opten vien juny XVIC 1615 es op´t rapport van de
heeren burgemeesteren goetgevonden te committeren
Claes Jansz. Vierheemskinderen tot opsiender ende
executeur van de ordonnantie op de bierdragers
gemaect tot sulcken salaris als by dezelffve
ordonnantie es geraemt.

[in marge: Eygenaers van´t Venetsche eylandt.]

Op´t versoeck van de eygenaers van de huysen op´t Venetsche
eylandt es goetgevonden dezelve te consenteren
de tweede pan ten opsiene zy ter ordonnantie
van de magistraten hebben moeten timmeren.

[171 verso]

[in marge: Claes Pietersz. zeepsieder pachter van de corenexcys.]

Op’t versoeck van Claes Pietersz. zeepsieder als
pachter geweest van de stadtscorenexcys
van’t saisoen innegegaen ie january 1612 om
tem regarde van zyne pretensien eenige
remissie van dezelve pachte te genieten, es
goetgevonden de heeren burgemeesteren te authoriseren
om hem ten opsiene van zyne diensten
eenige remissie te doen.

[in marge: Nopende het iie  viiie paert van de verpondingen.]

Es voorts alsnoch goetgevonden de E. Pieter Claes.
Vryburch [te] gelasten om van deser stede-
wegen by d’andere gedeputeerden in’t collegie
te insisteren teneynde dezelve hen souden
willen conformeren met de heeren van
Alcmaer op’t stuck van’t viiie paert
van de verpondingen.

[in marge: Roert het iie  viiie paert van de verpondingen.]

Opten xxen juny XVIC vyftien es gelesen een
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missive van de heeren Gecommitteerden Raden van
desen quartiere van date den xviiie juny
lestleden daerby ten deele de missive van de
heeren vroetschappen alhyer werdt beantwoordt  
ende alsnoch geinsisteert om te hebben consent
tot het iie  viiie paert van de verpondingen. Ende
nae deliberatie es verstaen alsnoch te
persisteren by voorgaende resolutien hyerop den
xiien, xviiien ende xxvien mey by eenparige
stemmen genomen ende ’t selve de voorn.
Gecommitteerde Raden aen te schryven.

[in marge: Bierstekers van’t Venetsche eylandt.]

Opte clachten van de bierstekers alrede op’t eylandt
haere woonplaetsen genomen hebbende ende
de versoecken ter contrarie by eenige andere
bierstekers gedaen, es alsnoch verstaen in
conformité van voorgaende resolutien ende keuren
dat niemant de neringe van’t biersteken sall
mogen doen anders als diegene die haere
geheele woninge op’t Venetsche eylandt

172

hebben genomen behoudelick dat de heeren burgemeesteren
eenige die betoonen willen acten van diligentie
van timmeren sullen mogen by conniventie uytstel
geven tot halff october precyse, met sulcken verstant
indien zy alsdan aldaer niet en woonen dat hen   
van nu aff de neringe effectuelick es ontseyt.

[in marge: ’t Erffve van Hinderduyn te coopen.]

Es voorts goetgevonden de heeren burgemeesteren te
authoriseren om te coopen ofte by tauxatie aen
te nemen het erffve van Adam Hinderduyn
tusschen de Korte Nieuwesloot ende Soetemelcx Steech.

[in marge: Roert de bedelarie.]

Is mede goetgevonden tot weeringe van de meenichful-
dige bedelarie ende de boevereye die daeronder
schuylt, in’t generael alle bedelareye te verbieden
mits dat diegene die niet machtig zyn
haere nootdruft te winnen hen sullen addresseren
aen de regenten van de huysarmen om by ordre ende 
subsidie van deselve werck te ontfangen.
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[in marge: Nopende het iie  viiie paert van de verpondingen.]

Opten xxviien juny XVIC vyftien es gelesen een
missive van de heeren Gecommitteerde Raden van desen
quartiere van date den xxiiiien juny lestleden
daerby alsnoch werdt geinsisteert om te hebben
consent tot het iie  viiie paert van de verpondingen
mits dat die van’t collegie presenteren de uyt-
schryvinge te voren gedaen te laten vallen ende
van nieuws uytschryvinge te doen. Ende nae
deliberatie es nochmaels verstaen by de voorgaende
resolutien hyerop genomen te persisteren.

[in marge: Loterye van Dordrecht.]

Op’t schryven van de heeren burgemeesteren der stadt
Dordrecht es goetgevonden te consenteren het
uythangen van de caerten van de loterye aldaer
conform het octroy hen verleent.

[172 verso]

[in marge: Opsiender van de turffvolsters.]

Ten versoecke van de luyden van de soutneringe es
goetgevonden een bequaem persoon te committeren
tot opsichte van de turffvolsters mits dat
dezelve alvoren yet sullen concipieren waer-
nae d’opsiender hem sall moeten reguleren
ende dat deszelffs last mede sall strecken
voor de burgerye.

[in marge: Diepen van de Pettemervaert.]

Es mede ten versoecke van de voorn. luyden van de
soutneringe goetgevonden dezelve te accom-
moderen met eenige het wechnemen van
eenige droochten in de Pettemervaert mits
dat men ten principalen nopende ’t verdiepen
van deselve vaert sall arbeyden by die van
’t Honsbosch, om de diepinge doorgaens te
doen dezelve mede in te leyden in de
costen.

[in marge: De laege wech nae Jan Bouijes.]

Sijn voorts de heeren burgermeesteren geauthoriseert
om met die van Geestmerambacht te
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handelen nopende d’opmaeckinge van de laege
wech tusschen Jan Boyes ende de halve maen
ende vanwegen de stadt daertoe voor een
gedeelte te mogen contibueren.

[in marge: Questie onder de schoenmaeckersgilde.]

Op de questie gevallen tusschen die van‘t 
schoenmaeckersgilde, te weten off onder
’t getal van een deecker huyden dat es te seggen
tien huyden mede souden begrepen zyn de calffs-
vellen ende dat oversulcx geen deecker calffsvellen
soude mogen vercoft worden sonder ommelaech,
es verstaen dat men die van’t gilde haere
versochte boeten tot laste van eenige gilde-
broeders ter saecke van eenige gecofte vellen
sall ontseggen ende voorts revideren haere
gildebrieff om eyntelick daerinne te 
disponeren.

173

[in marge: Beschryvinge in Den Hage.]
[in marge: Pointen in de leste vergaderinge in bedenken gehouden.]

Op den vie  julij XVIC ende vyftien es gelesen missive
van de heeren Gecommitteerde Raeden van staten van Hollandt 
en de West-Frieslandt van den xxviiien  juny lestleden,
daerby de heeren edelen ende steden werden versocht
te comen ende haere gedeputeerden te seynden
tegens huyden in Den Hage met volcomen last om te
helpen adviseren op de bygaende pointen, ende
op’t eerste point nopende de pointen in de leste
dachvaert in bedencken gehouden gedelibereert zynde
sullen de gedeputerenden hen reguleren nae
voorgaende resolutien.

[in marge: Benefitie van de middelen.]

Op’t iie point noopende ’t benefitieren van de middelen
by verantwoordinge van de grossiers, bierstekers ende
principale handelaers vandien namentlick van de
wynen, bieren, laeckenen, zout ende zeep eenpaerlick
geheven ende betaelt te mogen worden, syn de
gedeputeerden gelast om met alle middelen
te helpen besoingieren tot beter benefitie van de
middelen ende hen met de beste ende meeste
advysen te mogen conformeren, mits in cas van
schadelicke nieuwicheyt rapport versoeckende.
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[in marge: Een eenparigen impost te practiseren om te vinden de proportie tusschen die van 
Hollandt en Zeelandt.]

Op’t iiie point nopende de verpachtinge van een
eenparigen impost op de wynen ende bieren om
daeruyt te mogen vinden de proportie tusschen
Hollandt, West-Frieslandt ende Zeelandt syn 
de gedeputeerden gelast hen te mogen confor-
meren met de meeste ende beste stemmen.

[in marge: Ordre op de verpachtinge.]

Op’t iiiie point sullen de gedeputeerden mogen
helpen raemen ordre op de verpachtingen in de 
maenden van julio ende septembri.

[in marge: Advysen uyt andere rycken ende landen ]

Op’t ve point sullen de gedeputeeerden aenhoiren
d’advysen sedert de leste dagvaert gecomen uyt
de naebuyrige coninckrycken ende landen om daer
opten meesten dienste van de lande helpen advyseren.

[173 verso]

[in marge: Conservatie van de middelen van consumtie ende contributie.]

Op’t vie point om te helpen arbeyden dat de
middelen van consumtie ende contributien in treyn
zynde behoorlicken in dese beswaerlicke tyden
mogen worden geconserveert ende opgebracht
syn de gedeputeerden gelast om daeraen
mede de goede handt te helpen houden.

[in marge: Munte.]

Op’t stuck van de munte syn de gedeputeerden
gelast om te helpen adviseren om met
ernst te mogen helpen weeren de confusien
jegenwoordich in’t selve stuck vallende.

[in marge: Voorvallende saecken.]

Op’t leste point nopende de voorvallende saecken
sullen hen de gedeputeerden mogen conformeren
met de beste ende meeste stemmen ende in
cas van swaricheyt rapport versoecken.
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[in marge: Teylingen presiderende burgemeester ende secretaris ter dagvaert.]

Ende zyn gecomitteert de presiderende burgemeester
ende secretaris om de voors. resolutien ter
vergaderinge inne te brengen ende ten meesten
dienste van de lande te helpen adviseren.

[in marge: Nopende het iie  viiie part van de verpondingen.]

Nopende het iie  viiie part van de verpondingen
nochmaels op de beseyndinge van de heeren van
’t collegie gedelibereert zynde es goetgevonden
alsnoch te persisteren by voorgaende resolutie.

[in marge: Diepinge van de Pettemervaert.]

Es nochmaels goetgevonden dat de heeren
burgemeesteren met alle mogelicke middelen
sullen arbeyden om de saecken daernae te
doen dirigeren dat aen de hooftingelanden
van de Honsbossche versocht mochte
worden de verdiepinge van de Pettemervaert.

[in marge: Openinge sluys in Sanerdam.]
[in marge: Hooftingelanden.]

Es mede goetgevonden metten eersten te
procureren de openinge van de duycker-
sluys in Saenerdam, ende dat men sulcx aen de

174

dyckgraeff ende heemraden van de Uytwaterende Sluysen 
die hier becomen sullen konnen worden
sal soecken te obtineren ten aensien de noot alsints 
selffs spreect, ende by weygeringe zyn de heeren
burgemeesteren gelast om ’t selve met de beste
middelen te doen doen, ende dat men in allen gevallen
sall procureren dat de ebdeuren geslooten mogen 
worden gehouden, ende zyn voorts gecommitteert om
de voors. openinge op Saerdam te procureren de
presiderende burgemeester ende burgemeester du Gardyn.

[in marge: Eenich landt te coopen in de Achtermeer.]
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Es voorts goetgevonden ten behoeve van stadt te
coopen ofte naesten een ofte meer stucken
landts in de Achtermeer om’t vullis van de stadt
daerop te brengen, ende zyn daertoe gecommitteert
de heeren burgemeesteren neffens de E. Adriaen 
Hendricxz. Rabbi ende IJff Maertsz. Lackencoper.

[in marge: Platingen op d’Oudegracht.]

Op’t versoek van eenige buyren van de Oudegracht
by de brugge van’t Nieuwlandt om eenige subsidie
te hebben tot maeckinge van haere steenen
platingen syn de heeren burgemeesteren geauthoriseert
om met dezelve te handelen.

[in marge: Beroerende de congratulatie van den advocaet Oldenbarnevelt.]

Op huyden xxien julij 1615, es goetgevonden de wijle
men geadverteert was, dat de heere advocaet Olden-
barnevelt gecomen was op de Hoeve, met meijninge
om voort te gaen nae de Wieringerwaert, dat men 
hem van stadts wegen zal doen verwillecomen ende con-
gratuleren ende voorts versoecken dat zijne E.
gelieve in’t wederkeeren zijn reijse over dese stadt te nemen ende
zijn daertoe gecommitteert burgemeesteren der voors. steden.

[in marge: Beroerende het diepen van de Egmondervaert.]

Is mede op’t versoeck van die van Egmondt aen bur-
germeesteren gedaen, goetgevonden burgemeesteren te authorise-
ren om met die van de Egmonden te mogen handelen ende accorde-
ren, op’t diepen van de Egmondervaert, ende tot de on-
costen van’t zelve diepen, te mo voor zoo veel d’zelve met het
subsidie van de heeren Staten, mitsgaders ’t gene van’t opscot
zoude mogen comen, niet en zullen cunnen vervallen werden, te
mogen consenteren een gerecht iiiide paert, mits dat de
resterende ¾ bij die van de Egmondermeer mitsgaders de
voors. Egmonden zullen werden gedragen sonder dat die

[174 verso]

van de Egmonden voors. om d'selve hare quote te
vinden, eenige beswaernisse zullen mogen stellen
op de personen binnen dese stede wonende, ofte
op de waren ende goederen, hier ter stede behoo-
rende, oft gebracht werdende. Ende is 
voorts goetgevonden Mr. Jacob Coren, scepen
deser stede, te authoriseren om van stads-
wegen te vaceren en besogneren zoo op't besteden
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ende opnemen van de voors. wercken als distributie
van de penningen daertoe noodich, ende op alles te letten
nae behooren.

[in marge: Beroerende de moetwille in't tuchthuijs geperpetreert.]

Is voorts goetgevonden den officier te belasten
om hem te informeren op seeckere moetwille ende
excessen bij de tuchtelingen in't tuchthuijs ge-
perpetreert ende de delinquenten te rechte te
stellen teneijnde bij de heeren scepenen daer-
nae recht ende justitie mogen administreren
zulx zij nae gelegentheijt van der zaecke bevinden
zullen te behooren.

[in marge: Beroerende Jan Claess Decker.]

Is noch goetgevonden Jan Claessoon Decker ten
aensiene van de dienste die hij de stadt ende burge-
rije doet met zijn cunste ende handelinge in't 
verbinden ende cureren van degenen die met scheurssel
gequelt zijn, te gunnen vrijheijt van excijse
over de joopen ende andere bieren, die hij in zijne
huijshoudinge van doen zal mogen hebben ende bij dat men
hem, bij nacht ende ontijden voor de poort comende, de 
poorte zal doen openen tot gerijeff van dengenen
die hem van doen zoude mogen hebben. Ende dit tot
wederseggen toe ende op conditie dat hij op ver sijn
vertreck van hier met geen andere steden
ofte plaetsen en zal mogen handelen ofte accorderen
zonder 't selve alvooren men burgermeesteren deser
stede gecommuniceert te hebben.

[in marge: Beroerende de sluijs tot Saerdam.]

Is mede goetgevonden indien de dijckgraeff
ende heemraeden van de Uijtwaterende Sluijsen, om
de aenstaende spring, goetgevonden de sluijs
ofte duijcker in Saerdam te doen sluijten, dat
men in sulcken gevallen soude versoecken dat
d'selve daernae wederomme geopent zouden
mogen werden.

175 

[in marge: Beroerende de scuijr van Neelkees Sijtges.]

Is voorts goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
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om voor haer te ontbieden Thomas Garbrants. sceepma-
ker ende Neelkees Sijtges ende henluyden te hooren op 't
timmeren van de schuijr ende woninge die zij doen ma-
ken dicht aen de Boompoort, ende henluyden bij provisie
te interdiceren mettet wercke te mogen voortgaen.

[in marge: Instructie voor de opsiender op 't meten van de turff.]

Sijn noch gelesen sekere articulen, dienende voor instru-
ctie voor den opsiender op 't meten van de turff ende
nae deliberatie es goetgevonden d’zelve te appro-
beren, bij provisie ende tot wedersegging toe.

[in marge: De heerlicheyt van  Bergen te coopen]

Opten xxviiien july XVIC vijftien es nae delibaratie
verstaen dat voor de constitutie van de stadt zeer
dienstich sonde wesen d’extensie van de limiten
deser stede over de jurisdictie van Bergen ende
dat men oversulcx soude mogen ondersoecken off men
de heerlicheyt van Bergen voor dese stadt niet
en soude konnen coopen ende zijn dienvolgende
gecommiteert de Ed. Jan Pietersz. Stoop, burgermeerster,
Jan Gijsbertsz. Paeu, oudt-schepen ende een van de
secretarissen om hen tot dien eynde te vervoegen
nae Culenburch ende voorts soo 't noot es aen den
graeffve van Schouwenburch ende elders nae
gelegentheyt van saecken met last om indyen
de saecke geen uytstel kan lyden finalick de
coop te concluderen alwaer 't tot vyff- ofte
sessendetwintich duysent gulden toe, doch  soo 't
mogelick es sullen haer optie mogen houden.

[in marge: Beroerende het diepen van de Egmondervaert.]

Es voorts goetgevonden te approberen de handelinge by
met de heeren burgermeesteren gemaect met die 
van de Egmonden nopende het diepen van de
Egmondervaert ende goetgevonden neffens mr.
Jacob Cooren noch te committeren de burgermeester Rabbi
met gelycke last als in voorgaende resolutie
ende sonderlinge mede om te letten dat de stadt
in 't concipieren van de voorwaerden geen prejuditie
in haere limiten en geschiede.

[175 verso]

[in marge: Rapport van Teylingen ende Foreest.]
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Opten xven augusti 1615 es by de burgermeester mr.
Jacob van Teylingen ende secretaris Foreest
gedaen rapport van't gebesonigieerde op de leste
dachvaert in 's-Gravenhaege.

[in marge: Rapport van Stoop, Paeu ende Foreest.]

Es mede by de burgemeester Jan Pietersz. Stoop,
Jan Gijsbertsz. Paeu ende secretaris Foreest
gedaen rapport van't gepasseerde aen den
grave van Schouwenburch nopende de
heerlicheyt van Bergen.

[in marge: Diepen nae de Gouwenbrugge.]

Es voorts goetgevonden dat men vanwegen
de stadt sall contribueren in d'eene
helft van de oncosten van het diepen van de
vaert van de stedesloot aff tot aen de Gouwen
brugge toe mits dat de stadts- ende de
Goodtshuysenlanden voorts blyven sullen geexcuseert
in de costen.

[in marge: Veranderinge van de kerckenraet.]

Op't versoeck van de gedeputeerden van de kercken-
raet deser stede es goetgevonden dat
de veranderinge van de ouderlingen en diaconen
in de loopende maent sall geschieden in
conformité van de resolutie den xviien novembris
1614 genomen ende op den voet van de ordonnantie
van de jaere 1591.

[in marge: Dachvaert tot Horen.]

Opten xvien augusti anno 1615 es gelesen
een missive van de gecommitteerde raden tot Horen in date
den xiiien augusti lestleden, daerbij de magistraten
van de respective steden deses quartiers, worden
beschreven tegens den xxen deses naestcomende,
haere gedeputeerdens te seinden tot Horen, om aldaer
te helpen besogneren ende resolveren op de bijgaende
poincten van beschrijvinge ende naer deliberatie
es op de selve geresolveert zoo volcht.

[in marge: Op't vertreck van de ontfangers.]
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Op't ie poinct sprekende van de verhooginge
bij den ontfangers versocht en van haer tracta-
ment, mitsgaders haer makelardije etc. is noch

176 

verstaen ende geresolveert, dat de gecommitterdens in conformité
van voorgaende resolutien alhier genomen, zullen aenhouden
dat dese saecke eenmael mach werden affgehandelt, ende
d'ontfangers gegeven redelick contentement.

[in marge: Versoeck van Cornelis Janss. Fortuijn.]

Op't iie poinct sprekende van 't versoeck van Cornelis Janss.
Fortuijn, ontfanger tot Medemblick, om te hebben den
50e penning van de inninge van de restanten van Borrit van
Sassen, sijn de gedeputeerdens gelast om in conformité
van voorgaende resolutie, neven d'andere stede te mogen
goetvinden dat d'voorn. Fortuijn voor de voors. inninge in
redelicheiijt mach werden getracteert, mits dat gelet werde
dat de pachten die ten aenvang van zijnen ontfang loopende
ofte rechten geëxpirieert waren, niet mede voor de restanten
en werden gerekent.

[in marge: Hoe men best zal cunnen comen tot rekeninge van de staet van de comtoiren.]

Op 't iii poinct sprekende van te vinden een bequam
middel om te mogen geraken tot kennisse van de staet
van de comtoiren van de ontfangers etc. es goetgevonden
de gedeputeerden te lasten hen desen aengaende te reguleren
naer voorgaende resolutien van de xiie may lestleden ende
daerbeneffens voor te slaen dat men den ontfangers alle
te samen haerluyder rekeningen op eenen sekere dage zoude doen overleveren, ende
daerbeneffens een staet van de restanten met vercla-
ringe neffens elck restant, hoeverre daerinne
is geprocedeert ende waeromme 't selve niet en heeft cunnen
geïnt werden.

[in marge: Beroerende 't iie viiie part van de verpondingen.]

Op't iiiie poinct, sprekende van de continuatie van 't iie

viiie part van de verpondingen ende wederomme gedelibereert zijnde,
es goetgevonden de gedeputeerdens te lasten om alleen voor
dese reijse ende voor dit loopende jaer te mogen consenteren
in de versochte continuatie.

[in marge: Noopende de subsidie van de Admiraliteyt.]
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Op't ve poinct is goetgevonden de gedeputeerdens te
lasten om de versoecken van subsidie bij die van de Admi-
raliteyt te doen aen 't collegie van de Gecommitteerde Raden
voortaen te renvoyeren aen de Generalityt ten ware
dat men conden becomen dat dese stadt ten aensien van de
lijndraeijers ende seijlmakers ende andere neeringen deser stede in de equipage mede
ijet in redelijkheijt zouden mogen participeren.

[in marge: Noopende versceyde versoecken van subsidie tot opbouw van kercken.]

Op't vie poinct, es goetgevonden dat de gedeputeerden zullen
adviseren, dat men voortaen de verscheijden versoecken van
subsidie tot opbouwingen van de kercken ende anderen in de 
respective steden zal affslaen ende renvoijeren de
versoecken aen 't collegie tot Horen.

                                                         

[176 verso]

[in marge: Noopende d’exceptien van renvoij voor’t collegie geproponeert.]

Op’t viie poinct es verstaen dat de exceptien van 
renvoij geproponeert bij den genen die ten ier

instantie voor’t collegie werden geroepen bij eenige 
pachters behooren geadmitteert te werden in con-
formité van de ordonnantie van de heren Staten.

[in marge: Beroerende het dubbelt rantsoen.]

Op’t viiie poinct is verstaen dat men het dub-
belt rantsoen bij den pachters frauduleuselick ge-
practiseert, in’t geheel zal werden betaelt off 
dat men anderssins die alreede betaelt zijn hebben, 
behoort restitutie te doen.

[in marge: Beroerende de wachters van de drie cleijne steden.]

Op’t leste poinct sprekende van de ordonnancien 
die de drie cleine steden Edam, Munnickendam 
ende Purmerende versoecken voor de wachters, is 
verstaen dat men henlieden zal presenteren alle hulp 
ende faveur om te mogen bij die van Hollandt 
obtineren dat henlieden zoodanige ordonnancien mogen 
volgen ende gepasseert werden.

[in marge: De burgermeester Teilingen ende Vrijburch ter dachvaert.]
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Ende is voorts goetgevonden te committeren den E. 
mr. Jacob van Teilingen burgermeester ende Pieter Claess. 
Vrijburch gecommitteerde in’t voors. collegie om de 
voors. resolutien tot Horen inne te brengen.

[in marge: Beroerende het noodigen van grave Carel van Egmondt.]

Opten xxxie augusti anno 1615 is goetgevonden 
burgermeesteren te authoriseren om grave 
Carel van Egmondt tegenwoordelick zijnde op den 
Hoeve te verwillecomen ende hier ter stede te 
noodigen. Ende dewijle die van Egmondt op Zee 
burgermeesteren hebben doen versoeken om aldaer 
te comen vergeselscappen de voorn. grave, es 
verstaen dat de burgermeester Foreest mitsgaders 
de officier ende burgermeester Rabbi derwaerts 
zullen mogen gaen ende die van Egmont wederomme 
zullen nooden.

[in marge: Beroerende de ordonnancie van de bierdragers.]

Opten xxixen augusti anno 1615 is bij 
de gecommitteerdens gebesogneert hebbende 
op de ordonnancie van de bierdragers gedaen rapport.

177

[in marge: Versoeck van de brandewijnbranders.]                          

Ende es mede gelesen een requeste van eenige brandewijn-
branders daerbij sij versoecken verscoont te mogen werden 
van’t loon van de vader ofte opsiender in regard van de 
wateren off gebrande wijnen die sij uijtgesceept zullen 
hebben. En naer deliberatie es goetgevonden ’t voors. 
versoeck van de brandewijnbranders aff te slaen ende 
voorts d’ordonnancie volgende ’t gebesogneerde ende rapport van de 
gecommitteerdens te arresteren. 

[in marge: De ordonnancie van de schippers.]

Is tenzelven dage gedaen rapport bij de gecommitteerdens 
gebesogneert hebbende op’t redres van de ordonnancien 
van de scippers ende nae deliberatie es goetge-
vonden ’t voors. haerlieder besogne te approberen ende 
d’ordonnancien dienvolgende te doen redresseren.

[in marge: Ordonnancie voor de havenmeester.]
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Es noch goetgevonden eeenige te committteren om te 
examineren ende resumeren de ordonnancie 
van den havenmeester ende daerop te hooren eenige schippers,
coopluijden ende anderen ende d’zelve te redresseren 
ende aen de vroetschappen rapport te doen. Ende zijn 
daertoe gecommitteert de E. Adriaen Heindrixz. 
Rabbi, Pieter Jacobs.van Dijck ende Gerrit Allerts. Bel.

[in marge: Gedeputeerdens in de vergaderingen van de kerckeraet.]

Is voorts goetgevonden te committeren de E. IJff Maertsz. 
Lakencooper ende Pieter Jacobsz.van Dijck 
om voor den tijt van een jaer te compareren van wegen
de vroetscappen op de vergaderingen van den 
kerckenraden binnen dese stede.

[in marge: Deputatie van eenigen om van wegen de magistraat te helpen doen de verkiesinge 
van de kerckenraedt.]

Voorts alsoo de veranderinge van de kerkckenraedt 
voorhanden was ende om gedaen te werden in confor-
mité van de geraemde ordonnancien van de jaer 91 achter-
volgende de resolutie van de xve augusti lestleden. 
Soo is goetgevonden te committeren den E. burgermeester 
mr. Jacob van Teijlingen, IJff Maertensz. Lakencooper, Pieter 
Dirxsz. Scouten ende Jan Willemsz. Salines ende om nevens d’vier per-
sonen bij de kerckenraedt te deputeren, voorts 
te procederen tot de verkiesinge van de nieuwe kerckenraedt 
in conformité van de voors. ordonnancien.

[177 verso]

[in marge: Rapport van’t gebesogneerde opten dachvaert tot Horen.]

Opten xxxe augusti anno 1615 es bij de E. 
mr. Jacob van Teijlingen burgermeester ende Pieter Claess.
Vrijburg gedaen rapport van’t gebesogneerde opten 
lesten dagvaert tot Horen.

[in marge: Versoeck van subsidie bij die van Naerden versocht.]

Op’t versoeck van die van Naerden om te hebben 
bij collecte voor de stadt een subsidie tot soula-
gement van de affgebrande burgeren aldaer gede-
libereert zijnde es goetgevonden de versoeckers 
te renvoijeren aen’t collegie van de Gecommitteerde Raden 
tot Horen om bij de selven vanwegen ’t geheele 
quartier die van Naerden een generael subsidie
toegevoecht te mogen werden.
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[in marge: Beroerde de subsidie van de Admiralitijt.]

Is voorts bij occasie van’t voors. rapport goetge-
vonden de gecommitteerde vanwegen dese stede 
in’t collegie tot Horen noch te lasten om niet te 
consenteren eenige ordonnancien van subsidie 
voor die van de Amiralitijt ten zij sijlieden alvoren 
vaste toesegginge doen van dese stadt mede 
in de equipage te laten participeren in confomité 
van de voorgaende resolutie. Ende is mede
goetgevonden de gedeputeerden deser stede in’t 
collegie van de Admiralitijt te lasten om daer- 
op mede te insisteren ende debvoir te doen. 

[in marge: Beroerdende de reparatie van de wech na Bergen.]

Voorts alsoo bij die van de Bergermeer aengehouden 
werdt dat de wech tusscen de stadt en 
Bergen mochte werden gemaect werden dat 
die tott allen tijden van den jare gebruijct 
soude mogen werden mette wagens, daertoe pre-
senterende te contribueren een gerecht vie part,  
soo is goetgevonden ende geresolveert dat men d’selve 
gelegentheijt zal waernemende ende ’t maecken 
van de voors. wech helpen vorderen. Dan alvorens 
daerinne te treden dat men zal beschrijven de 
dorpen van Bergen, Scorel, Camp ende Groet ende Petten ende 
die van de Zijpe (die bij de voors. reparatie sonder-
linge mede gedient zouden zijn) om uijt henlieden 
te verstaen wat zijlieden tot de voors. oncosten 
zouden willen contribueren.

178

[in marge: ‘t Loon van ‘t openen van de Geestepoort na den ie sept.]

Is voorts goetgevonden de regenten van de Huijsarmen 
te laten genieten d’eene helft van‘t gene na den ie sep-
tembris naestcomende betaelt zal werden naer gewoonte 
voor’t openen van de Geestepoort ende d’ander helft 
te distribueren onder den wachtmeester, wacht ende poortier 
bij gelijke gedeelten.

[in marge: Electie van de ouderlingen ende diaconen.]

Opten ven septembris XVIC vyftien es by de 
vroetschappen geprocedeert tot electie van de 
vier ouderlingen en diaconen die voor de twee aen-
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comende jaere sullen dienen en dat uyt het 
getal van twee mael ses personen by de gecommitteerden 
van de vroetschappen ende kerckenstaetraedt 
voorgestelt. Ende syn oversulcx tot ouderlingen 
geëligeert Jan Arienss. Roos, Cornelisz. Maertensz. 
Bijman, Jan Ariensz. Snoeck ende Michiel Michielsz. 
Geldorp ende tot diaconen Servaes Cornelisz. 
Glasenmaeker, Roelandt Vriens, Ariensz Gaerentwynder, 
Cryn Claesz. Coperslager ende Jacob van der Oort.

[in marge: Beschryvinge in ’s-Gravenhage.]

Es mede gelesen missieve van de heeren gecommitteerde 

raeden van Hollant ende West-Frieslandt van de lesten 
augusti 1615 daerby de heeren edelen ende 
steden werden versocht om te comen ende heure 
gedeputeerden te seynden met volcomen last 
om te helpen adviseren op de bygaende pointen 
jegens den viien septembris in Den Hage.

 [in marge: Pointen niet affgedaen.]

Ende eerst nopende de pointen in de leste 
vergaderinge niet affgedaen sullen de gedeputeerden 
hen reguleren nae voorgaende resolutien. 

[in marge: Resumtie van de ordonnantien.]

Op’t tweede point noopende de resumtie van de 
ordonnantien van de gemeene middelen die in 
septembri verpacht sullen worden sullen de 
gedeputeerden daerinne mede mogen helpen 
besonigieren doch sonderlinge letten dat de 
veranderinge in den impost van de scharrebieren 
wederomme werde geredresseert.

[in marge: Verpachtinge van de middelen.]

Sullen mede helpen ramen de ordre opde selve verpachtinge.

[178 verso]

[in marge: Beswaernissen op de trafycque.]

Op't vierde point nopende de beswaernissen by
eenige nabuyrige rycken ende landen in de loopenden
jaere tot nadeel van de navigatie ende trafycque 
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voorgenomen syn de gedeputeerden gelast 
hen te conformeren met de meeste ende 
beste stemmen.

[in marge: Voorvallende saecken.]

Op't leste point nopende de voorvallende
saecken sullen hen de gedeputeerden mogen 
conformeren met de meeste ende beste 
stemmen doch in cas van swarichheyt 
rapport versoecken.

[in marge: Presiderende burgemeester ende secretaris ter dachvaert.]

Syn voorts gecommitteert de presiderende
burgemeester neffens de scretaris om de
voors. resolutien van dese stede wegen in
te brengen ende ten meesten dienste van den
lande te helpen advyseren.

[in marge: Het stellen van de schryvers.]

Op't schryvens van de Gecommitteerde Raeden van
desen quartiere nopende het committeren van de
schryvers onder de compagnien op de repartitie
van desen quartiere, es goetgevonden
daerinne geene veranderinge te doen maer
dat men het stellen van deselve schryvers
sall laeten aen de burgemeesteren van de steden daeronder
die cappiteynen betaelt worden gelyck tot
noch toe gedaen es.

[in marge: Subsidie by die van Naerden versocht.]

Es mede alsnoch goetgevonden 't versoeck van de
subsidie by de arme affgebrande van Naerden
gedaen te renvoyeren aen de Gecommitteerde
Raeden van desen quartiere mits dat men ten
regarde van de collecte desen aengaende binnen
Enckhuijsen gedaen d’armen van Enckhuijsen soude 
mogen gratificeren met een vien ofte viien part 
van 't geen by 't collegie gegeven sall worden.

179

[in marge: Teylingen ende Foreest rapport.]

Opten xixen octobris 1615 es by de burgemeester, mr.
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Jacob van Teylingen en de Nanning van Foreest
secretaris gedaen rapport van 't gebesoingieerde
ter laester dachvaert in 's-Gravenhaege.

[in marge: Pieter van Dyck ter auditie van de reeckeningen.]
 
Es voorts geprocedeert tot nominatie van een 
auditeur op des gemeenelandts reeckeningen
ende by de meeste stemmen daertoe gecommitteert
de E. Pieter van Dyck.

[in marge: Een van burgemeesteren, Rabbi ende Teylingen op de Bloemendaeler sluys.]

Es mede goetgevonden een van burgemeesteren mette
de E. Adriaen Hendricxz. Rabbi ende Pieter Jacobsz. 
van Teylingen te committeren om te inspecteren  
de gelegentheyt van veranderinge die men soude 
doen in de Bloemendaeler sluys ende daervan 
rapport te doen.

[in marge: Versoeck van de steden van West-Frieslandt.]

Op't het versoeck van de magistraten van de steden van 
West-Frieslandt aen 't collegie tot Hoorn gedaen 
om te hebben ordonnantie van een ende vyftich-
duysent gulden als reste van de somme van cm £  
die ordinarie tot subsidie van de schepen van 
oorloge aen die van Admiraliteyt geseyt worden
jaerlicx verstrect te worden ende noch op ordonnantie 
van thienduysent gulden extra ordinarie, es goet
goetgevonden 't selve versoeck aff te slaen ten 
waere men die van Alcmaer mede dede 
profiteren in de equipagie conform voorgaende 
resolutie.

[in marge: Claes Pietersz. Buyser.]

Op't versoeck van Claes Pietersz. Buijser es 
goetgevonden dat de heeren burgemeesteren alvoren 
sullen onderstaen wat verhoginge die van de 
coren- ende panneringe op zyn sallaris hebben 
gedaen om't selve gehoort op zyn versoeck 
van tractement gedisponeert te worden soo men 
bevinden sal te behoiren.

[179 verso]

[in marge: Thomas Garbrantsz. ende Neel Kees Sytges.]  
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't Versoeck van Thomas Garbrantsz. en de Neel Kees 
Sytges, om te mogen voorts gaen met haer timmeragie 
buyten de Boompoort mits dat zy te vreden zyn te 
maecken een steenen gevel ende steenen wanden 
es affgeslagen maer goetgevonden te 
persisteren bij de interdictie aen haer gedaen.

[in marge: Osse- ende Koeyemarct.]

Op't versoeck van de buyren van den Dyck om 
de koeyen mede te mogen marcten op den 
Dyck en es niet goetgevonden eenige veranderinge 
te doen maer die marcten te laten soo die 
nu syn.

[in marge: Rapport nopende de Bloemendalersluijs.]

Opten xxvien octobris 1615. Gehoort zijnde 
't rapport van de E. mr. Jacob van Teilingen burger-
meester, Adriaen Hendrixz. Rabbi ende Pieter Jacobs. van 
Teilingen oudt-burgermeesteren, noopende de gelegentheijt 
van de Bloemendalersluijs, is verstaen dat men 
van des stadswegen niet en zal toelaten off 
consenteren, dat men aen de Bloemdaeler sluijs 
eenige veranderinge zal doen, maer wel toe-
staen dat d’zelve werde verand gerepareert ende 
dat tot gerijeff van de uijtwateringe noch een 
duijcker van ses voeten wijt neffens den voors. 
sluijs zal werden geleijt.

[in marge: Beroerende de stadts limiten in de Egmondermeer.]

Is voorts goetgevonden, dat men eerstdaechs soude op-
soecken zoo uijt de caerten, colleceurs boecken als 
anders alle 't gene wes eenichsins can dienen tot be-
weringe van de limiten deser stede in de Egmon-
dermeer, om de voors. middelen ende bescheijden 
den heere Grotio te communiceren en de te pro-
cureren dat de stadts gerechtigheijt in dien deele 
mach werden gevordert en de gemaincteneert 
en de zijn daertoe gecommitteert de E. Pieter Jacobs. 
van Teilingen ende den secretaris Foreest.

[in marge: Beroerende de wage tot Egmondt.]

Is mede goetgevonden dat de voors. gecommitteerden 
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den voornoemde heere Grotio zullen aendienen dat bij den
Graven van Egmondt gepretendeert werdt te hebben 
recht van een wage te hebben tot Egmondt op Zee
ende remonstreren 't prejudicie 't welck voor d' gemeene 
saecke daerinne gelegen is ende consequentelick urgeren 
dat in de nieuwe concessie, 't voors. landtrecht aen 
't lant zoude mogen gehouden werden.

[in marge: Versoeck van die Hoorn om restitutie ende verminderinge van verpondingen]

Opten xvien novembris XVIC vyftien syn geexami-
neert de requeste ende bewysen by die van Hoorn 
aen Zyne Princelycke Ex.cie overgelevert om nae 
genomene advys van de collegien by Zyne Ex.cie

op't versoeck van die van Hoorn noopende haere de
restitutie van 215.922 £ 12 st. die zy seggen 
zedert den jaere 1583 te veel in de verpondingen 
betaelt te hebben als oock om voortsaen in de 
verpondingen ende iiicm £ verplicht te worden, te 
worden gedisponeert ende na delibiratie es 
verstaen dat men van dese stedewegen in
't collegie alhyer sall adviseren dat men in't minste 
geene redenen vindt om de voorn. van Hoorn eenige 
restitutie te doen, veel min dat men dezelve 
in 't particulier eenige verminderinge soo in de 
verpondingen als iiicm £ soude toestaen, maer 
soo men eenparich verstaet eenich redres van de 
verpondingen te doen, dat men van dese stede- 
wegen daertegens niet en sal zyn ende in allen 
gevalle dat men Zyne Ex.cie sall versekeren 
dat ze niet meer als andere steden van dit 
quatier in de iiicm £ zyn beswaert.

[in marge: Gecommitteerden tot wederlegginge van de redenen by die van Hoorn 
voorgewent.]

Ende zyn voorts gecommitteert de E. mr. Adriaen 
Anthonisz., Adriaen Hendricxz. Rabbi ende Pieter Jacobsz. 
van Teylingen oudt-burgemeesteren, mitsgaders een van de 
secretarissen, om te concipieren eenige redenen 
soo tot destructie van 't versoeck van die van Hoorn 
als oock om te bewysen dat die van Alcmaer 
groote redenen hebben om vermindert te worden 
in de verpondingen.

[180 verso]
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[in marge: Teylingen ende Foreest rapport.]

Es voorts rapport gedaen by de E. Pieter van Teylingen
oudt-burgemeester en de Nanning van Foreest secretaris
van haer gebesonigieerde op de limiten tusschen
Egmondt ende Alcmaer ende ‘t geene daer-
aen cleeft.

[in marge: Beschryvinge in Den Haege.]

Opten eersten decembris XVIC vyftien es gelesen
missive van de heren Gecommitteerde Raden van
Staten van Hollant ende West-Frieslandt van date
den xviien novembris 1615 waerby de heeren
Ed. en de steden werden versocht om te comen
en de haere gedeputeerden te seynden met
volcomen last den ien decembris in Den
Haege om te helpen resolveren op de pointen
van beschryvinge daerby overgesonden.

[in marge: Propositie van Zyne Ex.cie ende den Raedt voor’t jaer 1616.]

Ende eerst gedelibereert zynde op’t ie point
van de beschryvinge ende de propositie van 
Zyne Ex.cie ende den Raedt van Staten van den
aenstaenden jaere XVIC sestien syn de 
gedeputeerden gelast hen daerop ende 
op alle de pointen van de deselffve propositie
te conformeren met de meeste ende beste 
stemmen mits dat geleth worde om de
gebrekige provintien ende leden te houden 
tot beter debvoir.

[in marge: Continuatie van de middelen van consumtie ende andere.]

Op’t tweede point nopende de middelen van
consumtie om die te consenteren op den
voet als in de voorleden jaere, syn de gedeputeerden
gelast hen te coformeren met de meeste 
stemmen ten waere eenige inclineerden
tot verplichtinge van’t gemael ende bestiael
in welken gevalle de gedeputeerden hen daer-
mede sullen mogen conformeren.

181

[in marge: Contributie over de iiicm ₤ onroerende goeden ende de iiicm ₤.]
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Op’t iiie point nopende de contributie over de 
onroerende goeden syn de gedeputeerden gelast
niet te consenteren in de iiicm ₤ over de steden ten
waere men de stadt van Alcmaer mede verlichte 
in de verpondingen gelyk andere versoecken ende
sommige geobtineert hebben.

[in marge: Subsidie te versoecken voor de stadt.]

Syn voorts de gedeputeerden gelast om te letten
ende saecken te prepareren dat dese stadt
eenige subsidie werde gegunt tot se verdiepinge
van de buytenvesten ende ’t maecken van andere 
fortificatien mitsgaders te arbeyden dat de
sluysen op de Schermer uytwaterende met
ebdeuren mogen werden gemaect.

[in marge: Convoyen.]

Op’t iiiie point syn de gedeputeerden gelast 
te consenteren in de opheve van de convoyen.

[in marge: Impost van’t sout.]

Syn mede gelast te consenteren in de impost
van’t zout van de denne gaende mitsgaders
de middelen ende contributien over de steden ende
landen van Brabant, Vlaenderen, etc.

[in marge: Pointen niet affgedaen.]

Nopende de pointen in de leste dagvaert niet 
affgedaen sullen hen reguleren in conformité
van voorgaende resolutien.

[in marge: Gecommitteerden ter vergadering van de generaliteyt, Raad van Staten, etc.]

Nopende de continuatie ofte veranderinge van de
gecommitteerden ter vergaderinge van de heeren 
Staten Generael, Raedt van Staten, reeckeninge
van de generaliteyt, collegien ter Admiraliteyt
syn de gedeputeerden gelast goede
sorge te draegen dat d’onse soo’t mogelick es 
mogen worden gecontinueert ende in allen
gevalle dat geleth worde om te menagieren
in de costen van de collegien ter Admiraliteyt.

378



[181verso]

[in marge: Voorvallende saecken.]

Op’t leste point nopende de voorvallende saecken
sullen hen conformeren de meeste ende 
beste stemmen ende in cas van swaricheyt
rapport versoecken.

[in marge: Rapport van de gecommitteerden op’t stuck van de verpondingen.]

Is voorts geëxamineert ’t geene by de E. mr.
Adrian Anthonisz, Adrian Hendrixsz. Rabbi, Pieter
van Teylingen ende de secretaris Foreest was
geconcipieert soo tot destructie van de redenen van die 
van Hoorn als oock van te bewysen dat die
van Alcmaer met redene behooren in de verpondingen
behoiren verlicht te worden en de es goetgevonden, 
dat de gedeputeerden daervan kennisse 
sullen doen hebben aen de heere advocaet, ende
met eenen de saecke ten dienste van de stadt         
met alle middelen soecken te beleyden.

[in marge: De gecommitteerden tot het versoeck van subsidie voor de stadt.]

Syn mede gecommitteert de E. Adrian Hendricx
Rabbi, Pieter van Teylingen ende een van de secre-
tarissen om eenige redenen te concipieren,
dienende tot ’t versoeck om te hebben subsidie
tot he[t] diepen van de buytengraften ende het
opbouwen van de vervallen poorten ende andere
wercken van fortificatien.

[in marge: Ordonnantie van de weescamere.]

Voorts zyn geëxamineert de solutien by de
gecommitteerden ingestelt tegens de
consideratien by den Hove gemoveert
op eenige articulen van de geconcipieerde
ordonnantie van de weescamere ende goetgevonden
dat de gedeputeerden sullen aenhouden in de
vergaderige van de heeren staten om de voors.
ordonnantie geoctroyeert te hebben.

182

[in marge: Gecommitteerden ter dachvaert.]

Syn voorts ter dachvaert in Den Haege gecommitteert de
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presiderende burgemeester Pieter van Teylingen ende de
secretaris.

[in marge: Versoeck van de gemeene bostelluijden.]

Opten iiiien decembris 1615 es na deliberatie op’t ver-
soeck van de gemeene bostelluijden goetgevonden dat men
bij keure zal statueren, dat de huijsluijden met bostel
te merct comende zullen haer plaetse hebben achter de
burgers; ende geen bostel zullen mogen vercopen dan
op marctdagen. Item dat de burgers met de huijsluijden
in maetschappije zijnde zoo onvrij zullen zijn als de huijsluijden
zelffs ende ’t verder versoeck is affgeslagen.

[in marge: Versoeck van de buijren van de Oude Gracht op de turffmarct.]

Op’t versoeck van de gemeene buijren op de turfmarct
om d’selve marct verleijt te hebben, gedelibereert zijnde
es goetgevonden ’t zelve noch te houden in naerder bedencken.

[in  marge: Versoeck van de gemeene meelmolenaers.]

Op’t versoeck van de gemeene meelmolenaers om te
hebben dispositie op haer voorgaende requeste tenderende om
te hebben eenige verlichtinge in de verpondingen, es verstaen
dat de heeren tauxateurs mette eerste gelegentheijt
op’t voors. versoeck zullen disponeren.

[in marge: Noopende de deelinge van de goederen van den genen die bij de huijsarmen 
gevoet zijnde in’t gasthuijs sterven.]

Op‘t versoeck van de regenten vande huijsarmen om te
hebben decisie noopende ’t recht henlieden mitsgaders de
gasthuijsen competerende totte erfenisse van de personen
die bij de huijsarmen gevoet zijnde, daernae inde gast-
huijsen comen te sterven. Es goetgevonden burger-
meesteren te authoriseren, om op diergelijcke quaestien te mogen
disponeren, zulx zij nae gelegentheijt van saken, totte
meeste gelijcheijt bevinden zullen te behooren.

[in marge: Versoeck van Ele Janssoon.]

Op’t versoeck van Ele Janssoon om geauthoriseert 
te mogen werden tot achterhalinge van de sluijckerijen
gedelibereert zijnde, es goetgevonden burgermeesteren
te authoriseren om naerder metten suppliant te confereren noo-
pende de middelen die hij ten fijne voors. heeft bedacht
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ende den officier oock te hooren ende te sonderen
op de commissie bij den suppliant versocht ende van alles te 
doen rapport.

[182 verso]

[in marge: Versoeck van Pieter Simons. Ruijter.]

Op't versouck van Pieter Simons. Ruijter wacht-
meester, om te mogen hebben vrije huijshuijre ofte ten min-
sten augmentatie van de xii gulden 's jaers, die hij in
plaetse van de huijshuijre es treckende, es goetgevon-
den d'voors. xii gulden te verhoogen op xxv gulden.

[in marge: Versouck van meester Dirck Oirscott.]

Op't versouck van meester Dirck Oirscott als scrijffmeester
in de Latijnsce scole, es goetgevonden sijn weddens 
te verhoogen op derdhalff hondert gulden in't jaer, mits
dat hij gehouden zal zijn noch eenigen tijt boven zijn
ordinaris uren, gehouden zal zijn in de scole te
vaceren, indien ende zoo wanneer de rectoir bevin-
den zal zulx te behooren ofte dienstich te weesen.

[in marge: Versouck van de tambourijns.]

Op't versouck van de tambourijns om te hebben
verhooginge van haar wachtloon van vi st. op x st.
's nachts, es goetgevonden 't voors. loon te verhoogen
op viii st. 's nachts.

[in marge: Versouck van Lijsbet Jans conventuale.]

Op't versoeck van Lijsbet Jans van Utrecht, eertijts
conventuale in 't Jonge Hoff, om te hebben verhooginge
van hare alimentatie, es goetgevonden d'voors. alimentatie
te verhoogen van hondert op hondertvijffentwintich
gulden.

[in marge: Versoeck van Mem Gerrits. hondeslager.]

Op't versoeck van Mem Gerrits. hondeslager,
es goetgevonden denzelven te vergunnen verhoo-
ginge van zijn weddens van vi gulden op ix gulden in't
jaer.

[in marge: Versouck van de vuijllisluijden.]
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Op't versoeck van de vuijllisluijden es goetgevonden
denzelven voortaen te laten genieten x st. 's daechs
als andere stedewerckers.

[in marge: Nominatie van de magistraeten voor den jaere 1616.]

Opten xvien decembris 1615 es geprocedeert
tot nominatie van't dubbel getal van de ma-
gistraten voor 't toecomende jaer 1616, om
daeruijt bij Zijn Ex.cie gecoren te werden
het enckel getal van burgermeesteren, scepenen
ende thresorier. Ende zijn voorts gecommitteert
Jan Gijsberts. Paeu ende Frederick Houtman,

183

beijde vroetscappen (overmits de indispositie van beijde
de affgaende burgermeesteren) om de brieven van
nominatie aen Zijne Ex.ie te presenteren ende
de electie te vervorderen.

[in marge: Continuatie van den rector.]

Is voorts goetgevonden, dewijle de nieuwen
rector niet langer en is aengenomen als voor
den tijdt van een jaer, dat men hem voorts in zijn
dienste zal continueren ende mogen aennemen
tot wederseggen toe.

[in marge: Assistentie voor de zoon van Broertge Cuijper.]

Is mede goetgevonden het subsidie, de soon van Cornelis
Cornelis. Broertgen in't voorleden jare tot vorderinge
van zijne studiën toegeleijt ter somme van
lxx gulden noch voor den tijt van een jaer te continue-
ren.

[in marge: Versoeck van meester David, pastaijbacker.]

't Versoeck van meester David pastaeijbacker om van
de stadt te mogen genieten vrije huijshure, es
affgeslagen.

[in marge: Versoeck van Sijtge Pieters, vroevrouwe.]
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Op't versoeck van Sijtge Pieters vroevrouwe,
om in plaetse van Dieuwer Heindrix, zaliger gedachtenis tot
stadtsvroevrouwe aengenomen te mogen worden,
es goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om
d'selve naer voorgaende examen van doctoren op
de gewoonlicke weddens te mogen aennemen.

[in marge: Eenigen penningen van't pesthuijs te lichten.]

Is noch goetgevonden dewijle het pesthuijs versien
es met een somme van duijsent gulden, die de regenten
niet wel en weten te besteden, dat men d'selve
penningen voor de stadt zal nemen op renten tegens
den penning xvi, mits d'selve emploijerende tot aff-
doeninge van andere lasten.

[in marge: Versoeck van de raedts van 't scoenmakersgilde]

Op de versoecken van de raedts van 't scoenmakersgilde,
mitsgaders van eenige gildebroederen gedelibereert sijnde,
es verstaen dat een gildebroeder zijn poorterscap verwo-
nende, als hij weder inne comt ende het 't recht van 't
gilde begeret te genieten, voortaen 't gilde wederom zal moeten
coopen. behoudelickdat de gene  Item dat voortaen
hondertendevijftich calfsvellen ende daer beneden wel
vercoft zullen mogen werden sonder ommelaech daervan te houden
maer dat van meerder getal van de voors. vellen mede ommelaech
zal moeten gehouden werden ende dat men daermede de gilde-
brief zal mogen ampliëren. Ende de verder versoecken zijn
gehouden in naeder bedencken.

[183 verso]

[in marge: Versoeck van de wachters.]

Op de requeste van de gemeene wachters deser stede
om ten aansien van de verswaringe van haer dienste
ende verdieringe aller dingen, te hebben verhooginge
van haer somerloon van iiii tot v st. gedelibereert
zijnde, es goetgevonden 't selve te houden in naerder
bedencken.

[in marge: Corenexcijs te collecteren.]

Opten xxxen decembris 1615 is gedaen
rapport van 't gene in 't loopende jaer bij collecte
becomen is bij van de corenexcijs, ende voorts
nae deliberatie goetgevonden, dat men de coren-
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excijs noch voor de jaere 1616 zal doen collecteren
ende is daertoe noch voor een jaer gecontinueert
Claes Pieters. seepsieder.

[wijn ende brandewijn-excijs te collecteren]

Is mede goetgevonden voor den jare 1616 te doen 
collecteren de wijn- ende brandewijn-excijs 
ende daertoe mede gecommitteert d’voornoemde Claes 
Pieters. zeepsieder, ende zijn burgermeesteren [zin niet afgemaakt]

[in marge: bier- ende turffexcijs te collecteren.]

Is noch goetgevonden voor den aenstaenden jare
1616 te continueren de collecte van de bier- ende
turffexcijs ende zijn totte collecte vandien gecom-
mitteert op de voet ende weddens als in den voor-
gaende jare Pieter Dirxzoon Scouten ende Borrit
Heindrixs. Muijden.

[in marge: Resumtie van de ordonnantie van de excijsen,]

Is voorts getreden in resumtie van de ordonnantie
van de vordere excijsen ende naer eenige correc-
tiën daerinne gedaen, goetgevonden deselve te
arresteren om de verpachtinge daerop te mogen
doen.

[in marge: De lakenexcijs te collecteren.]

Voorts alsoo de lakenexcijs bij veijlinge geen xx
ponden ter maendt hadde mogen gelden, es goetge-
vonden d'zelve mede te doen collecteren. Ende zijn
burgermeesteren geauthoriseert om Dirck Harxz. van
Houten daertoe te mogen emploijeren, ende met hem
noopende zijn salaris te mogen accorderen.

184

[in marge: Versoeck van de affgaende scepenen.]

Op de propositie ende versoeck van de affgaende scepenen
teneijnde dat voortaen ordre mogte gestelt werden, dat
d'affgaende scepenen weder in de scutterije genomen
werdende, in geen ander rotten27 gestelt zouden mogen
werden als in 't vrije rott, gedelibereert zijnde es goet-
gevonden 'tzelve te houden in naerder bedencken.

27 Rotte = kleinste militaire onderafdeling; term naar analogie gebruikt in de schutterijen.
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[in marge: Rapport van de burgemeester Foreest, Teylingen ende Foreest.]

Opten xiien januarii 1616 es bij de E. dr. Adam van
Foreest, burgemeester Pieter Jacobsz. van Teylingen,
oudt-burgemeester ende Nannning van Foreest secretaris,
gedaen rapport van 't gebesoingieerde op de leste
dachvaert in 's-Gravenhaege.

[in marge: Ordonnantie van de weescamer.]

Es voorts goetgevonden dewyle men geobtineert
heeft octroy voor de ordonnantie van de weescamere
alhyer deselve ordonnantie te doen publiceren
ende drucken.

[in marge: Ordonnantie van de havenmeester.]

Op't rapport van de gecommitteerden gebesoingieert
hebbende op de ordonnantie van de havenmeester,
es goetgevonden dezelve ordonnantie te
arresteren in conformité van't geraemde 
van dezelve gecommitteerden.

[in marge: Wagenmaeckers.]

‘t Versoeck van de wagenmaeckers om alleen te
maecken de cordewagens28, es vooralsnoch in
state gestelt.

[in marge: Willem, de soon van Willem Willemsz. Engelsman ende Dirck, de soon van Pieter
Bartholomeusz.]

Op't versoeck van de buyren in de Sackestraet ende van
Heyndrick Willemsz. metselaer, es goetgevonden
uyt eenige bewegende consideratiën ende by forme
van dispensatie Willem Willemsz. ende Dirck
Pietersz. in het huysarmenhuys te doen ontfangen.

[in marge: Claes Pietersz. Buyser.]

Op't versoeck van Claes Pietersz. Buyser es goet-
gevonden denzelffven tot laste van de stadt toe te
leggen de somme van veertich gulden 's jaers, soo ten

28 Cordewagen =  duwwagen, soort kruiwagen.
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opsiene van zyne last ende offitie in coorendragers
huysgen als oock om zyne ouderdom ende getrouwe
diensten.

[184 verso]

[in marge: Grietgen Bartholomeus vroevrouwe]

Op't versoeck van Grietgen Bartholomeus,
vroevrouwe, om mede tot stadts vroevrouwe
aengenomen te worden in plaetse van Dieuwer
Hendricx zaliger syn de heeren burgemeesteren geauthoriseert
om dezelve by de doctoren te doen examineren
ende ingevalle dezelve ende oock Sytgen Pieters
bequaem gevonden wordt in sulcken gevalle
deselve beyde elcx op halff sallaris ende soo
niet de bequaem bequaemste alleen aen
te nemen. 

[in marge: Pieter Jacobs. van der Liedts, tapytwerker.]

Op't versoeck van Pieter Jacobs. van der Lyedts,
tapytwercker, es goetgevonden denzelven
te gunnen vryheyt van de schutterye mitsgaders
dertich ofte veertich gulden voor zyn opbreken
indyen hy gesint es hem hyer te transporteren
ende voor seeckere jaren te verbinden.

[in marge: Waerdeyns van de laeckenneringe.]

Op de remonstrantie van de waerdeyns van de
laekenneringe es goetgevonden de
regenten van de huysarmen van haere laeckenen
vry te laeten van 't segelloon, maer niet
van de boeten. Syn mede de heeren burgemeesteren
geautohoriseert om tot benefitie van dezelve
neringe een halle te despicieren. Es mede
goetgevonden alle laeckenen te doen meten
aleer men dezelve van 't segelhuys sal mogen
doen haelen.

[in marge: Graeffve van Schouwenburch.]

Es voorts goetgevonden dewyle de heeren van
Alcmaer genoot zyn tot Bergen op de maeltyt
die dezelve aen den graeffve van Schouwenburch
als heere van Bergen sullen geven dat de
heeren burgemeesteren neffens diegeene die
tevoren aen vorennoemde graeffve gecomitteert zyn
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geweest hen tot Bergen sullen vervoegen
ende daernae den voornoemde graeffve wederom
hyer ter stede te tracteren.

185

[in marge: Last om sekere moetwillige te apprehenderen.]

Es mede goetgevonden dat seecker persoon hem
ontgaen hebbende jegens twee van de heeren van de
vroetschappe in het executeren van de last hem
opgeleyt, by den officier genomen sall worden in
versekeringe ende dat jegens hem geprocedeert sall
worden soo nae exigentie van het delict bevonden
sall worden te behoiren.

[in marge: Continuatie van den ander persoon  E. Vrijburch in 't collegie tot Horen.]

Den 28 jan.1616 is gelesen een missive van de Gecommmiteerde Raden tot Horen
daerbij sij versoecken dat hier geprocedeert zoude werden
tot continuatie van den E. Pieter Claessoon Vrijburch ofte s nomi-
natie van een ander in zijn plaetse ende naer deliberatie
es goetgevonden dewijle de E. Vrijburch niet langer
en heeft gedient als anderhalff jaer, denselven noch
te continueren den tijt van 't loopende jaer 1616.

[in marge: Ende van Jan Jacobs. Stoop in 't collegie van de admiraliteijt.]

Es mede goetgevonden de E. Jan Jacobs. Stoop
noch voor den loopende jare 1616 te continueeren in
den collegie van de raden ter Admiraliteit, tot Horen
ofte Enchuijsen.

[in marge: Requeste van Pieter Joppen ende eenige tinnegieter.]

Sijn gelesen een requeste van Pieter Joppen ende nogh een
ander van Pieter IJsbrandts., Cornelis Pieters. ende Jacob Janss.
van Oldenseel, tinnegieters, tenderende omme te hebben
het recht ende prouffijte van de dagelixen ijck, die de
overleden officier plach te hebben ende naer deliberatie es
goetgevonden d'zelve noch te houden in naerder bedencken.

[in marge: Remonstrantie van E. Jansz.]

Es noch gelesen een requeste ofte naer der remonstran-
tie van Ele Jansz., biersteker, om geauthoriseert
te mogen werden tot sb weeringe van de sluijckerijen
ende naer deliberatie es goetgevonden de ende verstaen

387



dat men den voornoemde remonstrant bij provisie zal aennemen tot
substituit van de toecomenden officier vooreert behou-
delick dat zijn dienste ende commissie niet en sal
ingaen dan als den nieuwe officier in zijn dienste
trede zal.

[in marge: Instructie voor de officier ende substituit.]

Ende zijn voorts gecommitteert de heeren burgermeesteren
mitsgaders de E. Jan Claess. Quinting Adriaen Hendrixs.
Rabbi, Jan Pieters. Stoop, oudt-burgermeesteren ende mr. Jacob
Lubbrants Coren oudt-scepen deser stede om te concipi-
eren een instructie zoo voor de officier als substituit.

185 verso]

[in marge: Versoeck van de opsienders op 't scerp-bier in den brouwerijen.]

Op't versoeck van de toesienders op't uijtleveren van 't
groene-bier in de brouwerijen om voor haer aerbeijdt
ende opsichte te mogen hebben eenige recompense, es
goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om met
denselven op een jaerlix loon te mogen handelen, zoo nae als doenlick.

[in marge: Interpretatie concernerende de wevers.]

Is voorts verstaen op't versoeck van de gemeene
wevers, dat hoewel 't iste articule van haerluijden gilde-
brieff in 't geheel gecasseert es bij een resolutie van
den xiiie octob. 1602 dat evenwel het verstant
vre van d'selve resolutie niet en is geweest dat
ijemandt het ambacht van weven zoude mogen doen,
sonder alvoren poorter te sijn ende dat mitsdien
de wevers in dien deele hen zullen moeten reguleren naer
de gemeene ende generale keuren deser stede, mede
brengende dat niemandt in eenich gilde mach werden
ontfangen dan die poorters zijn.

[in marge: Requeste van de bierdragers ende van de vader.]

Sijn gelesen een requeste van de gemeene bierdragers
ende noch een remonstrantie van de vader van de bierdra-
gers ende naer deliberatie es verstaen goetgevonden
burgermeesteren te authoriseren om zoowel de vader als de
bierdragers te hooren ende te examineren ende naerder
rapport te doen.
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[in marge: Versoeck van d'erfgenamen van Janvaer.]
[in marge: Beroerende d' hellinge van Jacob Simonss.]

Op't versoeck van de erffgenamen van Jan Gerrits. Jan-
vaer om de huijsinge die zij van meininge sijn te
timmeren op de Spieringbuijrt te mogen uijtsetten
tot op de roijinge van de andere nieuwe gemaecte
huijsen op deselve buijrt etc. es goetgevonden bur-
germeesteren te authoriseren om nevens voorgaende gecom-
mitteerdens te mogen handelen met Jacob Simonss.,
sceepmaker, op 't affstaen van zijn hellinge voor soo-
veel als d'voors. timmerage daeraen gelegen is ende
oock met d'voornoemde erffgenamen noopende 't geen zijlieden voor
d' voors. accommodatie zullen uijtkeeren ende betalen.

[in marge: Versoeck van de possesseuren van seker Aelmis-landt]

Op't versoeck van de possesseurs van seker Aelmis-
landt gelegen tusscen de Kennemerpoorte ende 't cleine
bolwerck aen de stadts-cingel, om te hebben ver-

186

goedinge van 't landt daer affgedolven in de vergrootinge
deser stede etc. gedelibereert zijnde, es verstaen dat
niet geraden en was daerinne te treden, doch dat men de
supplianten soude mogen favoriseren ende addresseren bij brieven
van recommandatie aen de Gecommiteerde Raden tot Horen, ten eijn-
de 't voors. landt aengaende tot behoeve van armen, geex-
imeert ende bevrijdt zoude mogen werden van de verpondinge
daer 't zelve mede es beswaert.

[in marge: Versoeck van Aelbert Gerrits., biersteker.]

Is noch gelesen een requeste van Aelbert Gerrits.,
biersteker, daerbij hij versoect, dat hem soude werden
geremitteert mogen werden de faute bij hem tegens de heeren
collecteurs van de bierexcijs gecommitteert ende
naer deliberatie goetgevonden 't versoeck noch te houden
in naerder bedencken.

[in marge: Instructien voor de scout ende onderscout.]

Opten ien februarij 1616 sijn gelesen de geconcipieerde
instructien voor den scout ende onderscout deser
stede ende naer deliberatie goet gevonden deselve te
arresteren.
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[in marge: Dat geen scout vroetscap zal mogen werden.]

Es voorts verstaen ende geresolveert, dat een scout
niet en zal mogen gecoren werden tot vroetscap, zoo
lange zijn dienste van scout-amt duijrt, ende of 't gebeur-
de dat een vroetscap scout werde gemaect, zoo sal
dezelve geen vroetscap mogen blijven, maer zijn plaetse
als vacant met een ander persoon mogen becleet werden,
midts dat d'zelve daernae 't scout-amt affleggende
wederomme als anderen tot vroetscap gecoren zal mogen
werden.

[in marge: Seevanck officier.]

Waernaer geprocedeert zijnde tott nominatie van een
nieuwen officier in plaetse van den overledenen officier
Calff, es bij de meeste stemmen daertoe genomineert
Nicolaes van Seevanck.

[in marge: Diepinge van 't Seggelis met een nieu instrument.]

Op de propositie van burgermeesteren vanwegen eenige
burgeren van Enchuisen geinventeert hebbende een nieu
diep-instrument, die haer dienste presenteren om 't Segge-
lis te diepen, gedelibereert zijnde, es niet goetgevonden

186 verso

[in marge: diepen met de stadtsschuijten]

metten zelven in eenige handelinge te treden zoo lan-
ge men geen sekere proeve van haerluijder instru-
ment en zal hebben gesien. En voorts goet-
gevonden om de ondiepten er zoo in ‘t Seggelis als op
andere plaetsen te remedieren, dat men de stadts
diepscuijt met meerder ernst zal doen te werck
stellen ende noch een nieuwe dis diep-scuijt daer
neffens laten maken.

[in marge: rekeninge van de secretarissen van de poortgens]

Is voorts goetgevonden te committeren de
E. Jan Pieters Stoop, Adriaen Heindrixzoon
Rabbi, oudtburgermeesteren, IJff Maerts Lakencoo-
per ende Jan Gijsbertsz. Paeu, oudtscepenen
deser stede om te hooren ende sluijten de
rekeningen die de secretarissen hebben te
doen van haerluijder ontfang van de oortjens
gestelt op de rantsoenen van des gemeene
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landts imposten ten prouffijte van armen.

[in marge: een nieu scepen in plaetse van Sevang]

Opten vien februarii 1616 es geprocedeert 
tot nominatie van 2 personen om daeruijt bij zijn
Extie een gecoren te werden tot scepen deser
stede voor den loopende jare 1616 in plaetse van Nicolaes van Sevanck,
tegenwoordich officier.

[in marge: Diepinge in ‘t Seggelis]

Op ‘t naerder rapport van burgermeesteren noopende
het diepen in ‘t Zeggelis mettet nieuwe instrument
van eenige burgeren van Enchuijsen; van nieus
gedelibereert zijnde, is goetgevonden burgermeesteren
te authoriseren om mette voors. inventeurs te mogen 
handelen zoo nae als doenlick, mits dat men expresselicken
zal stipuleren dat zijluijden bij faute van succes niet
eenen penning tot laste van de stadt zullen mogen
eiisscen ofte pretenderen.

187

[in marge: noopende de inninge van de restanten van eenige excijsen]

Is noch goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om eenige
debiteuren van de stadts-excijsen die noch veel sculdich
zijn te mogen doen doc gijselen ende logeren op de gijsel-
camer.

[in marge: beroerende de tappers]

Is geresolveert dat men de tappers ende harbergiers
wonende rondts omme de Voormeer zal doen aenseggen 
dat zij daer ter plaetsen nae maij d’voors. neeringe
niet en sullen mogen aenhouden ofte continueren uijtgesondert het scippers-huijs ende
dat men voorts g den officier zal authoriseren om gene-
ralicken alle de tappers tappende sonder consent
haer neeringe datelicken te doen laten, ende tegens henluijden
procederen volgende de keuren daervan zijnde ende
voorts d’ andere tappers consent hebbende, te insinue-
ren dat zij binnen een maent zullen moeten versoecken
nieu consent op peine van hare neeringe te moeten laten 
ende gestraft te werden als anderen sonder consent tap-
pende.

[in marge: 2 dienaers voor den onder-scout]
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Is goetgevonden voor den tijdt van een jaer off twee
noch aen te nemen twee dienaers tot dienste van den 
substituit officier.

[in marge: versoeck van de voerluijden]

Op de requeste van de voerluijden hier ter stede tenderende 
ten fijne bij keure verboden zouden mogen werden, dat geene
huijsluijden ofte buijten-luijden des winters eenige vrachten
met den slede zouden mogen aennemen. Gedelibereert sijnde
is goetgevonden bij keure te verbieden dat geene huijsluij-
den bi voor sekere ure bij de selve keure te ramen, eenige
vrachten zullen mogen aennemen op eenige stede ende
zijn scout, burgermeesteren ende scepenen geauthoriseert
om d’voors. keure te maken.

[in marge: versoeck van de rotmeesters van de wacht]

Op ‘t versoeck van de rotmeesters van de nachtwakers deser
stede is goetgevonden de zelven tot wederseggen toe te 
vergunnen verhooginge van haer waeckloon tot vi stuivers ‘s nachts.

187 verso

[in marge: Jacob Simonsz. sceepmakers hellinge]

Is noch gelesen requeste van Jacob Simonsz. sceep-maker
daerbij hij presenteert zijne hellinge aff te staen onder
sekere conditien ende naer deliberatie goetgevonden dese
sake noch voor een jaer off twee te laten berusten.

[in marge: beroerende de diepinge in ‘t Seggelis]

Opten xviiien februarii 1616 is bij burgermeesteren ge-
daen rapport noopende haerluijder gebesogneerde met 
de inventeurs van ‘t nieuwe diep-instrument ende nae deliberatie is
goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om als noch
met henluijder te mogen handelen op een besteck van 
x roeden wijt off daer ‘t Seggelis op ‘t wijtste is op
2 roeden nae aende wal aen wedersijden ende seven-
d’halff voeten diep ende dat zoo nae ende wen met
de minste beswaernisse van de stadt als doenlick

[in marge: beroerende het aennemen van een wijnverlater]
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Is mede goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om tot voorcominge van versceijden abuisen die in ‘t 
stuck van de wijnen tot vercortinge van de excijse
ende gemeene middelen werden gepleecht, een seker
persoon uijt Den Hage te mogen aennemen tot een
gesworen wijnverlater op een sekere goede ordre
ende soodanige weddens als zij op ‘t naeste met hem
zullen cunnen accorderen, mits dat de pachters van de
impost d’helft van de voors. weddens zullen moeten
betalen.

[in marge: de wachters van de opsicht van ‘t scerpbier te contenteren]

Sijn burgermeestern mede geauthoriseert om die van 
der wacht voor henen gebruijct geweest zijnde
om toesicht te hebben op ‘t uijtleveren van ‘t scarp-
bier van de selve moeijtte in redelicheit te con-
tenteren.

[in marge: mrs Jan Clock ende Jan Jansz. tot stadts chirurgijn in plaetse van mr. Jan 
Frederixsz.]

Sijn gelesen de requesten van mrs Jan Clock, Cornelis
Arentsz. Oost, Jan Jansz. Houtcooper ende mr. Bruno Verdoes, alle chirurgijns
hier ter stede tenderende om in plaatse van zaliger
mr. Jan Frederixsoon aengenomen te mogen werden
tot stadts chirurgijn ende naer deliberatie es goet-
gevonden n aen te nemen tot stadts-chirurgijns mr.

188

Jan Clock ende mr Jan Jansz. mits dat mr. Jan Clock als d’out-
ste chirurgijn jaerlix zal genieten honderttwintich gulden ende
d’ander tachtig gulden; ende dat zij voorts de bedieninge van de
armen ende alle de Godtshuijsen in ‘t gemeen zullen waernemen
ende dat onder ‘t voors. tractament mede begrepen zullen 
zijn de extra-ordinaris curen die zij zullen doen aen luijden
besmet zijnde met pocken off andere contagieuse saecken
(uijtgesondert pest siecten) sonder dienaengaende ijet meerder
te mogen pretenderen.

[in marge: versoeck van de meters]

Op ‘t versoeck van de coren- ende soutmeters om te
hebben eenige recompense voor de moeijtte die sij hebben
in ‘t ontfangen van de stadts-excijs van alle sout ende
greinen die zij wercken ende ‘t selve excijs weder de
collecteur te behandigen. Is goetgevonden burgermeesteren
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te authoriseren om de voorn. collecteur daer op te horen
ende voorts op ‘t voors. versoeck in redelicheit te mogen
disponeren.

[in marge:versoeck van Pieter Gerritsz.]

Op ‘t versoeck van Pieter Gerritsz. buijten de Boompoort
deser stede, delibereert zijnde es goetgevonden hem
te consenteren dat hij de sware bieren die hij in huijs heeft
zal mogen uijttappen ende dat hij voort tott wederseggen
toe clein bier zal mogen tappen tot gerijeff van de 
reijsende man.

[in marge: versoeck van Aelbert Gerritsz. biersteker]

Is gelesen een tweede requeste van Aelbert Gerritsz.
biersteker om te hebben remissie van de faute bij 
hem tegens de collecteurs van bierexcijsen begaen
ende nae deliberatie es goetgevonden den officier
te belasten om tegens den suppliant ter cause van ‘t
voors. exces te procederen naer behooren

[in marge: missive van burgermeesteren van Delft]

Es noch gelesen sekere missive van burgemeesteren van Delft
in date den xiiie februarii 1616 ende naer deliberatie es goet-
gevonden om den voornoemde van Delft te geven eenich contentement.

[188 verso]

Dat men voortaen de sware bieren binnen deser stede gebrou-
wen, die bij de tappers werden ingeleijt, in den excijs
zoo veel la sal laten betalen als de Delffste ende andere
buijten-bieren, item dat men bij keure zal interdice-
ren dat geene biersteker de tappers hier ter stede
wonende, ende aen een ander biersteker verplicht zijnde
en zal mogen overnemen tenzij de eerste biersteker
van de zelven tapper zij voldaen ofte gecontenteert. Item
dat men zal renoveren de keure van dat niemant
meer als van een merck zal mogen steken, ende dat-
men voorts de keure die gemaect is, noopende de
tappers rondtsomme de Voormeer met de beste
redenen sal justificieren, ende de veranderinge off
nalatinge van dezelve glimpelijk excuseren.

[in marge: uijtcoop van de schulden van Engelandt]

Opten lesten februarij 1616. Es bij burgermeesteren
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gerapporteerdt, dat bij E. heere Mr. Floris van Tei-
lingen als gecommitteert zijnde bij de E. heeren Staten
Generael was voorgedragen, dat op ’t behagen vande
provincien met zijne Maj.t (majesteit)  van Groot Britagne ge-
maect was sekere uijtcoop van de sculden van
Engelandt ende versocht werde dat d’selve uijtcoop
zoude mogen geapprobeert werden, ende voorts middelen
gedispicieert, om de penningen tot voldoeninge van de voors.
uijtcoop noodich te mogen vinden, ende nae deli-
beratie es goetgevonden de gedeputeeren gaende
ter dachvaert te authoriseren, om den voors. uijtcoop, die-
men verstondt zeer dienstich ende avantagieux voort
landt te zijn te mogen approberen, ende noopende 
’t vinden van de penningen mette andere steden te
mogen conformeren.

[in marge: beroerende de scult van Hinderduijn]

Es voorts goetgevonden Burgermeesteren te authorise-
ren, om met Adam Hinderduijn, die aen de stadt
presenteert sekere stucke landts leggende in de
Egmonder-meer te vercoopen, ter goeder rekeninge
van ’t xx achterwesen ’t welck hij aen de stadt sculdich
is, te mogen handelen noopende de coop van ’t voors. landt
zoo nae als haere E. doenlick weser zal.

89

[in marge: versouck vande possesseurs van seker aelmoeslandt]

Naerder gedelibereert zijnde op het versoeck van de posses-
seurs van seker aelmoes-landt gelegen tusscen de
Kennemerpoort, ende ’t cleine bolwerck, aen stadts cin-
gel, es goetgevonden ’t zelve landt te ontslaen van de
verpondingen mits daertegens zullen cesseren de preten-
sien die zij tegens de stadt moveren, zoo ter cause van ’t
affnemen van de Cingel als anderssins.

[in marge: versoeck van de officier Seevanck]

Op ’t versoeck van den officier Seevanck es der
zelven geconsenteert te mogen doen aen generalen
ijckinge ende vergelijckinge van alle wichten, ellens
ende maten, als naer oude gewoonte

[in marge: versouck van de tinnegieter beroerende de ijcke.]
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Het versoeck vande tinnegieters die gebruijct werden
in ’t doen van de generale ijcke, om te hebben verhooginge
van haer loon, tot ii penninge op ijeder stucks, es goet-
gevonden, voor alsnoch te niet te consenteren.

[in marge: ’t loon van ijck van de houte maten.]

Ende dewijle geclaecht wert dat de van de houte maten
meerder loons genomen wert als recht is, es verstaen
dat scepenen op de ijcke assisterende daerop zullen
mogen letten ende daerinne voorsien nae behooren.

[in marge: Bescrijvinge in ’s Gravenhage]

Es voorts gelesen een missive van de gecommiteerde raden
van Hollandt, in date de xxe februarij lestleden daerbij
de edelen ende respective steden beschreven werden
tegens den 1e martij des avont in de herberge in
’s Gravenhage, om op de bijgaende poincten van bescrij-
vinge te helpen adviseren ende resolveren ter meesten
dienste der landen.

[in marge: noopende d’ onaffgedaene poincten.]

Ende nae deliberatie is goetgevonden de gedepu-
teerden te lasten om noopende de poincten in voorgaende dach-
vaert niet affgedaen hen te reguleren nae voorgaende
resolutien dien aengaende genomen.

[in marge: Resumptie van de ordonnantien]

Sijn de de gedeputeerden mede gelast, om op de resum-
tie van de ordonnancien van de gemeene middelen, te-
gens de verpachtinge van april, julio ende october
te helpen besogneren ende op de verpachtinge ordre te
helpen stellen.

[in marge: verandtwoordinge van de principaelste specien bij d’ eerste verhandelaers.]

Op ’t iiie poinct zijn de gedeputeerden gelast om tot
beneficie van de gemeene middelen noopende de ver-
antwoordinge van de principaelste specien bij den
eerste verhandelaers vandien hen mette meeste
ende beste stemmen te mogen conformeren.
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[in marge: noopende de combinatie van de dorpen.]

Sijn mede gelast noopende de voorgeslagen
combinatie van alle de dorpen in elck quartier
hen mogen conformeren als voren.

[in marge: Beroerende de verhooginge van de convoijen]

Sijn noch gelast om noopende de verhooginge
vande convoijen van 1 aff op 5 in ’t generael ende
van de verminderinge ofte verhooginge van enige
specien boven de voors. proportie hen te mogen
conformeren als voren.

[in marge: verpachtinge van een gedeelte van de convoijen]

Sijn de gedeputeerden mede gelast om te mogen
goetvinden dat een gedeelte van de convoijen mochte
worden verpacht.

[in marge: Appellatien van de collegien ter Admiraliteijt]

Op ’t viie poinct daerbij in bedencken wert gestelt
off men van sententien bij de collegien ter Admira-
liteit in materie van contraventich gewesen zoude
mogen comen in appel ofte reformatie aen ’t collegie
van de Raedt van Staten, es goetgevonden de ge-
deputeerden te lasten om hen dien aengaende mette
meesten stemmen te mogen conformeren.

[in marge: beroerende de defecten van de provintien in materie van contributien.]

Es noch goetgevonden de gedeputeerden te lasten
om te helpen ramen de bequamste middelen om
die van Seelandt ende andere defectuese provintien
te mogen brengen tot aenneminge van de quote ende par-
tijen van de last van der oorloge henl. bij zijne Excellentie
ende den Raedt te laste geleijdt ende hen mette meeste
en de beste stemmen te mogen conformeren.

190

[in marge: tegens de on-eenicheijt in stuck van de religie]

Op ’t ixe  poinct sprekende om met ernst te letten op die
middelen die souden mogen dienen om te weeren ende
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te beteren de inconvenienten die hen dagelix openbaren
uijt de versceijdentheijt van ’t gevoelen in religions-saecken
etc., es goetgevonden de gedeputeerden te lasten om te
helpen ramen de bequamste ende gevoechlijckste middelen dienende
tot voorderinge van de ruste ende vrede in de gerefor-
meerde kercke.

[in marge: Beroerende ’t absenteren van eenige steden uijt de vergaderinge.]

Op ’t xe poinct sijn de gedeputeerden gelast om de
resolutien in voorgaende vergaderinge genomen op ’t behagen
van elx principalen noopende d’ onwillicheijt van de Edd.
ofte steden, die bescreven werden op de vergaderingen
van de heeren Staten, om te compareren etc. te mogen
arresteren etc.

[in marge: voorderinge van goede ordre, ruste vrede enz. en de vermeerderinge van de 
innecomsten.]

Op ’t xie poinct zijn de gedeputeerden gelast om te helpen
resolveren op ’t gene noodich is tot vorderinge van de
goede ordre ruste, vrede ende eenicheijt mitsgaders oock
tot vermeerderinge van des geemeene-landts inne
comsten ende henluiden te mogen conformeren mette
beste ende meeste stemmen.

[in marge: Voorvallende zaken]

Op ’t leste poinct es goetgevonden de gedeputeerdens
te lasten, om op alle voorvallende saken te mogen
helpen resolveren, ten meesten dienste der landen mits
in cas van swaricheit rapport versoeckende.

[in marge: een requeste concernerende Rosaeum]

Es gelesen een requeste van eenige van de gemeente
van ’s Gravenhage seggende te zijn van ’t gevoelen
van de contraremonstranten, tenderende tot con-
tinuatie van d. Henrico Roseo; ende nae deliberatien
goetgevonden de gedeputeerden te lasten, om dien
aengaende nevens d’andere steden te helpen re-
solveren totten meesten dienste, ruste ende vrede
van den lande.

[in marge: Coetenburch m. J. Teijlingen IJff Maertsz. ende Coren ter dachvaert]

Sijn voorts gecommiteert om d’ voors. resolutien inne te bren-
gen d’ eers. Adriaen Maertsz. Coetenburch ende mr. Jacob
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van Teijlingen burgermeesteren IJff Maertsz. lakencooper
oudt scepen ende een van de secretarissen.

[190 verso]

[in marge: Teilingen, Yvo ende Coren rapport].

Opten xxiien martii 1616 es bij de E. mr. Jacob van
Teilingen burgermeester, IJff Maerts. lakencooper ende
de secretaris Coren gedaen rapport van’t gebe-
sogneerde opten lesten dachvaert in ’s-Gravenhage.

[in marge: Beroerende het steken van bieren van 2 mercken].

Is gelesen een requeste van eenige bierstekers wo-
nende op’t Veneetse Eijlandt, daerbij zij remonstre-
ren de prejudicie die voor henluijden gelegen is, in de
keure daerbij gestatueert wert, dat zij geen bieren
van twee mercken zouden mogen steken ende versochten
dat d’executie van dezelve keure zoude mogen gesurcheert wer-
den. Ende noch een requeste van eenige andere
bierstekers versoeckende den voortgang van de voors. keure.
Ende naer deliberatie goetgevonden dese sake te houden 
in bedencken.

[in marge: Versoeck van Jan La Page].

Op’t versoeck van Jan La Page om te mogen consent
hebben om bij forme van octroij ende alleen den tijt
van iiii jaren lang te mogen vercoopen Antwerps 
ende Bredaes bier, ten aensien dat hij d’eerste zoude
zijn die daervan een bierstal opgerecht heeft, ge-
delibereert zijnde es goetgevonden ’t zelve aff
te slaen.

[in marge: Requesten van Dirck Dirxz., Jan Gerrits. ende Pieter Cornelis. Pancraes].

Sijn gelesen de requesten van Dirck Dirxs. waerdt
in Amboina, Jan Gerrits. dubbele Gerrit den waerdt
in de Nieustadt ende Pieter Cornelis. Pancraes
waerdt buijten de Boompoort, daerbij sij versoecken
haer neeringe in haer voors. huijsingen te mogen con-
tinueren tenminste mits dat zij zouden gehouden
zijn weeckelick sekere taux van bieren te ver-excijsen
 tot discrectie van de heeren. Ende naer deliberatie
es goetgevonden henluyden te consenteren de continu-
atie van haerluyder neeringe ter plaetse daerbij zij tegen-
woordigh wonen totten 1en octobr. naestcomende toe,

399



op een proeve, mits dat zij weeckelick zullen ge-
houden zijn te betalen in den excijs zodanigen taux
als burgermeesteren henluyden zullen willen opleggen.

191

[in marge: Borrit Heindrixz. in plaetse van Gardijn op de rekeninge van den thresorier Stoop].

Is voorts goetgevonden in plaetse van den burgermeester
du Gardijn za. ged.29 te committeren Borrit Heindrixz. Muijden
op’t hooren van de rekeninge van den thresorier Stoop za. ged.

[in marge: Rabbi ende Coren op de rekeninge van de collecteur van de corenexcijs].

Sijn mede gecommitteert de E. Adriaen Heindrixzoon Rab-
bi ende mr. Jacob Lubbrants. Coren om te hooren ende
sluijten de rekeninge van Claes Pieters. collecteur van de
corenexcijs.

[in marge: Beroerende het maken van een iiiie brugge over de vaert nae Horen].

Opten xxixen martii 1616 es bij burgermeesteren voor-
gedragen, dat tot hare kennisse gecomen was, dat in seker
verdrach tusscen die van Ursem ende de bedijckers van de
Beemster aengegaen, bij de voorn. bedijckers aengenomen 
was, noch een brugge te maken over de ringsloot tot com-
moditeit van die van Ursem. Ende in bedencken gestelt
off men van stadtswegen daertegens ijet zoude mogen doen.
Ende naer deliberatie verstaen, dewijle ’t maecken van de- 
zelve brugge notorie streckte tot versparringe ende
incommodatie van de vaerdt nae Horen, dat men dese
sake met die van Horen zoude mogen communiceren ende
onderstaen off zijluijden mede gesindt zoude sijn om
’t leggen van voors. brugge te weeren, om in sulcken ge-
valle met gemeenderhandt ’t zelve te mogen doen.

[in marge: Brugge tot Scermerhorn].

Es mede geproponeert, dat bij eenigen voorgeslagen
wert van een brugge te leggen op’t oost ende van
Scermerhorn responderende op de Beemsterdijck
ende goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om hen naerder te informeren op de gelegenheijt
van’t voors. werck ende te letten op de dienste ofte
ondienste die daerinne voor dese stede gelegen soude
mogen zijn, om daervan rapport gedaen zijnde
naerder op’t vorderen off nalaten van’t zelve werck

29 Za. ged. = zaliger gedachtenis.
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geresolveert ende gedisponeert te mogen werden.

[in marge: ’t Landt van Adam Hinderduijn in de Egmondermeer].

Is mede goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om ’t landt, ‘t welck Adam Hinderduijn de stadt gepre-
senteert heeft te vercoopen in minderinge van sijn achter-
wesen ende middelertijt aen een ander heeft vercoft, te
mogen overnemen bij naestinge off tot tauxatie van
scepenen.

[191 verso]

[in marge: Remonstrantie van de collecteur van de corenexcijs].

Is mede gelesen een remonstrantie van den col-
lecteur van den corenexcijs, innehoudende ver-
sceijden poincten concernerende ’t beneficieren van de 
voors. excijs. Ende goetgevonden burgermeesteren mits-
gaders Adriaen Heindrixz. Rabbi ende Cornelis Dirxz.
corencooper te committeren om d’voors. remonstrantie
naerder te examineren ende de vroetscappe te
dienen van haerluijder advys.

[in marge: Versoeck van de vier harbergiers op den dijck].

’t Versoeck van Willem Pieters. waerdt in’t Huijs van
Gemack, Garbrandt Pieters. in de Hulck, de
waerdinnen in’t Vercken ende Paertshooft, ten fijne
de extraordinaris tappers in de Paeschmarct zouden
mogen cesseren, es goetgevonden aff te slaen. 

[in marge: Beroerende het leveren van de damcedullen van de bierstekers].

Is gerapporteert dat de pachters van de impost op de bieren
den bierstekers hadden doen insinueren, dat se voortaen
haer damcedullen zouden leveren ten huijse van Ole
Jans. den onderscout. Daerop gedelibereert zijnde
es goetgevonden ende verstaen dat men de bierste-
kers zal laten blijven bij de oude ordre ende gebruijck
van de damcedullen te leveren in’t excijshuijs.

[in marge: De brugge aen’t eijlandt niet aff te hecken].

Is mede niet goetgevonden de brugge van’t nieuwe
eijlandt met eenige hecken aff te sluijten.

401



[in marge:’t Cleijne haelke tot Scorel te vercoopen].

Op’t versouck van Thijs Thijssoon tot Scorel om in
coop te mogen hebben seker stuckxken landt groot
ontrent iiC roeden, gecomen van de Baguijnen, ge-
naemt ’t Cleijne Haelke, es goetgevonden
burgermeesteren te authoriseren om met den suppliant te
mogen handelen noopende de vercopinge van
’t zelve stucxken landts. Off de coope van seker
stuck ’t welck hij daer beneffens leggende heeft.

[in marge:’t Versoeck van Johan Babtista, Italiaen].

’t Versouck van Johan Babtista, Italiaen, om
een rijffelinge30 te mogen opstellen hier ter stede
etc., es goetgevonden aff te slaan.

192

[in marge: Beroerende de scouten dienaers].
[in marge: Ordre tegens het halen van de marctgelden, copbieren ende anders].

Is op’t versoeck van de dienaers van de justitie, om te hebben 
eenige verbeteringe van haer weddens, naer deliberatie
goetgevonden haerluijder weddens te verhoogen van ii gulden
op ii gulden x stuivers ter weecke, mits dat zij debvoir zullen doen
in’t executeren van de stadtskeuren ende hen onthouden 
van eenige marctgoeden, biergelden off anders uijt de
burgerije te garen. 

Ende es mede verstaen dat men naerder bij keure
zal versien tegens de bierdragers, corendragers ende
anderen die de burgerije lastich vallen om eenige cop-
bieren ende anders met constitutie van peinen zoowel
tegen de gevers als ontfangers.

[in marge: Beroerende de woninge Adolphi].
[in marge: Woninge van de andere predicanten].

Is voorgedragen dat Adlophus Venator zijne tegenwoor-
dige woninge, mits het thuijscomen van de burgermeester 
Wittendel, moeste veranderen. Ende naer deliberatie es
goetgevonden denselven te presenteren de huijsinge van 
gecomen van Passcier van Lambertin ende zoo dezelve
hem niet aen en staet, dat men hem dan zal toeleggen
een somme van hondert gulden jaerlix in plaetse van huijshure

30 Rijffelinge = verloting, rifelen ndl. rijfelen – dobbelen (MNW).
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daermede hij hem dan van een woninge zal mogen voorsien
tot zijn believen. Mits dat men in sulcken
gevalle d’andere twee dienaers naer ’t aenstaende jaer
op gelijcke voet zal tracteren ende in plaetse van
hare woningen toeleggen gelijcke hondert gulden s’jaers tot
hare huijshuijre.

[in marge: Auditeurs van de rekeningen van de thresorier ende fabrijkmeesteren anni 1614].

Sijn voorts gecommitteert tot auditeurs van de rekeningen
van den thresorier ende fabrijkmeesteren van den jaere 1614 d’E.
mr. Jacob van Teilingen, dr. Adam van Foreest, burger-
meesteren, Adriaen Heindrixz. Rabbi, Pieter Dirxz. Scouten, Cornelis
Dirxz. Corencooper ende Frederick Houtman vroetscappen deser
Stede.

[in marge: Auditeurs van rekeninge van de collecteurs van de bierexcijs de anni 
1614 ende 1615].

Sijn noch gecommitteert IJff Maerts. Lakencooper ende Jan
Philipssoon vroetscappen deser stede op’t hooren ende sluijten
van de rekeningen van Pieter Dirxz. Scouten ende collect Cornelis
Dirxz. corencooper als collecteurs van de bier-, turff- ende
brandthoutexcijs van de jaere 1614 ende 1615.

[in marge: acte van reces]

192 verso

Op ten xen april 1616 es geresumeert de acte op
de leste dachvaert geconcipieert, daerbij eenige naerder
interpretatie wert gedaen van de resolutien bij hare Ed.
Mo: genomen op de bevredinge van de kercken, daerop
reces was genomen tegens den xien april naestcomende,
ende naer deliberatie goetgevonden, de gecommitteerdens te lasten
om nopende de voors. acte hen te mogen conforme-
ren mett de beste ende meeste stemmen.

[in marge: beroerende gesanten van Moscovien]

Is mede goetgevonden d' voors. gedeputeerdens te lasten
om noopende het gebesogneerde van met de gesanten van den
keijser van Moscovien, te mogen aenhooren de discourssen
ende advisen van de vers voorsittende steden, ende hen voorts
te mogen conformeren mette beste ende meeste opinien.

[in marge: beestemarct voor die van Delf]
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Is gelesen een requeste bij die van Delft aen de heeren
Staten gepresenteert, om te hebben octroij van een
nieuwe magere - ende vare – koeije-marct jaerlix
te houden opten xxven april, ende nae deliberatie
goetgevonden dat de  gedeputeerdens om de Paesch-
marct deser stede niet te praejudicieren, de
sake daer nae te dirigeren, dat deselve marct
niet vrooger geleijdt en worde als viii dagen
nae Paesscen, off op den lesten april.

[in marge: Pieter van Teilingen Yvo ende Coren ter dachvaeren]

Sijn voorts gecommitteert om d'voors. resolutien in Den
Hage inne te brengen Pieter Jacobs. van Teilingen, IJff
Maerts. lakencooper ende de secretaris Coren.

[in marge: versoeck van Thaems Janvaer]

Op 't versouck van Thaems Janssoon Janvaer om een
huijsgen te stellen in zijn thuijn leggende benoorden de
stadt, 't welck hij soude maken tot een bleeckerije, ge-
delibereert zijnde, es goetgevonden 't zelve te accorderen,
mits dat hij 't selve zal maken van hout, ende subject zijn
gelijcke conditie van brandt als anderen buijten de stadt ge-
timmert hebbende.

[in marge: versouck van Thomas Garbrantsz. ende Neel Cornelisdr.]

Op 't versoeck van Thomas Garbrantsz. ende Neel Cornelisdr.
es es goetgevonden henluijden te accorderen om met
de begonsde timmeragie van haer scuijr te mogen voort-
gaen, mits d' zelve twee roeden achterwaerts stellende,
ende d' selve makende van met steenen wanden ende een

193

steenen gevel, ende mits dat zij d' selve tot een woninge ende tot geen
pannebackerije zulle mogen gebruijcken, ende dat zij volgens
haerluijder presentatie zullen den armen weesen doen een vereeringe
van xxx gulden.

[in marge: versoeck van Jan Dubbeldecop]

't Versoeck van Jan Dircx Dubbeldecop om ontlast te wesen
van 't gene hij noch schuldich is over de calck ende 't metselen bij hem
te coste geleijdt, aen seker huijsgen bij hem eertijts gedaen tim-
meren op zijn landt benoorden 't Seggelis ende wederom ter
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ordonnantie van burgermeesteren affgebroken, es goetgevonden
xx sekere goede insichten 't selve te houden in naerder bedenc-
ken.

[in marge: versoeck van de wachters]

't Versoeck van de gemeene wachters deser stede om te
hebben verhooginge van haer loon tot vi stuivers, zoo des somers
als 's winters, es goetgevonden 't zelve te stellen in state.

[in marge: 't vervolgen van een subsidie voor de stadt]

Is voorts goetgevonden de gedeputeerdens, gaende ter dachvaert, te lasten om als-
noch te vervolgen het versoeck van subsidie tot diepinge
van de buijtengrachten, ende andere wercken van fortificatien
deser stede; ende om te beter daer toe te mogen 
geraken, ende te beter te stuijtten de dijckagie van de Purmer,
es goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om met discre-
tie te mogen doen eenige gratuiteijten, aen eenige
personen die voorhenen aen de stadt eenige dien-
ste hebben gedaen, ende zijn gecommitteert de Ed. Jan
Pietersz. Stoop, Pieter van Dijck, Jan Paeu ende Frederick
Houtman, om mett burgermeesteren na de begroottinge
ende gelegentheijt van de voors. gratuiteit te mogen
dispicieren.

[in marge: Teijlingen ende IJvo ende Coren rapport]

Op ten lesten april 1616 es bij de Ed. burgermeester 
Pieter van Teilingen, IJff Maertsz. lakencooper ende den secretaris
Coren gedaen rapport van 't gebesogneerde op den dachvaert bij
forme van reces in 's Gravenhage gehouden t’sedert den xiiden 
deser.

[in marge: aennemen van eenige waertgelders]

Es voorts bij occasie van 't rapport goetgevonden te advoueren
de consenten bij d' voornoemde gedeputeerdens op 't behagen van hare
principalen gedragen, tot een somme van 100,000 ponden, om xxx daer
en mede te vervallen de oncosten van de waerdtgelders, die men
in cas dat men te velde zoude moeten gaen, zoude moeten
aennemen, 

[in marge: vereeringe van zijn Exie Graeff Henrick]

ende oock noopende de vereeringe zijn
Exie prince Henrick, op 't aengaen van zijn huwelick totgel
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met een dochter van de landtgraeff van Hessen, toegeleijt van
xiiM gulden 's jaers voor hem zijne gemale, ende descendenten, tot laste
van Hollandt, boven eenige gereede vereeringe bij de generaliteit
te doen.

193 verso

[in marge: requeste van Adam Hinderduijn]

Is gelesen een requeste van Adam Hinderduijn daer bij hij ver-
soect quijtsceldinge van duijsent gulden, aen 't restant dat
hij uijt sake van de bierexcijs noch sculdich es; overmits
hem niet es gevolcht (zoo hij seijde) 't effect van de keure
die op 't stuck van de excijs gemaect was, ende dat d' heeren
middelertijt zoude supersederen met de voorgenomen
naestinge van 't landt in de Egmondermeer; ende
naer deliberatie es goetgevonden de versochte quijt-
sceldinge aff te slaen; ende voortgaen met de voorge-
nomen naestinge ten ware hij te vreden ware zijn
achterwesen met gelde te betalen.

[in marge: requeste van Anna Goverts conventuale]

Op 't versoeck van Anna Goverts, eertijts con-
ventuale in 't Middelhoff, om te hebben verhooginge
van hare alimentatie, es goetgevonden burgermeesteren
te authoriseren om, verstaen hebbende hoe veel zij
tegenwoordich geniet, op de versochte verhooginge
te mogen disponeren zoo sij in discretie bevinde zullen
te behooren.

[in marge: versoeck van de visscers]

Op 't versoeck van de gemeene visscers om te hebben 
sekere ordonnancie ofte poincten in de voors. requeste ge-
mentioneert, es goetgevonden de requeste te stellen
in handen van de Ed. Adriaen Heindrixz. Rabbi, ende
IJvo Maertsz. om de zelve te examineren, ende de
vroetscappen te dienen van haerluijder advies.

[in marge: 't stellen van een galge]

Is voorts op 't versoeck van den officier om een plaetse gedispicieert te hebben 
tottet stellen van een galge, goetgevonden
dat men de zelve zal doen rechten op 't nieuwe aen-
gemaecte eijlandt aen 't  Scermer.

[in marge: questie tussgen Rijp ende Graft]
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Op den viien mey anno 1616 gedelibereert synde
op 't versoeck van die van Graft ten eynde die
van Alcmaer hen souden willen voegen met de
voorn. van Graft, in de questie nopende het
doorsteken van de cade ofte dycke tussgen
die van Graft ende Ryp questiens zynde,
cas verstaen dat het maecken van de vaert
die de voorn. van de Ryp in de sinne hebbende,
niet dan schade voor dese stadt, ende voor
de landen aldaer gelegen, kan veroorsaecken, ende

194

dat men over sulcx die van Graft sall animeren om
de voors. questie tegens die van de Ryp staende
te houden, ende oock hoope geven dat de stadt hem
niet naelaeten sall te voegen met henluyden
soo wanneer de zelve wat naeder van de gelegentheyt
sullen wesen bericht, ende in allen gevalle hen
versekeren dat men in allen manieren niet
naelaeten sall hen de handt te bieden soo aen de
justitie als aen de heeren Staten, mits dat zij de
stadt sullen versekeren met die van de Rijp niet
te comen ten eenich accordt souden believen van de
stadt, ende zyn de heeren burgemeesteren voorts
geauthoriseert om hen bij alle occatien van de gele-
gentheyt te informeren.

[in marge: diepers in 't Segelis]

Op 't versoeck van diepers in 't Seggelis es goetgevonden
geene veranderinge in 't gemaecte contract te doen,
doch dat men hen sall mogen aenwysen de plaetse
om 't sant te brengen omtrent het ton, mits dat zij
't selve aldaer 't haeren costen souden moeten
brengen, ende dat men voorts henluyden de stadts seye
soude mogen laeten volgen tot haer nootdruft.

[in marge: eenige penningen te lichten]

Is voorts verstaen overmits fabryckmeesteren tot eenige 
noodige wercken verscheyden materialen van noode
hebben, ende dat daer toe geene penningen by de
comtoiren van de stadt gevonden konnen worden,
dat de heeren burgemeesteren voor eenige corte tyt
een duysent gulden offe twee op interesse te sullen 
lichten tegens vyff  ten hondert.
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[in marge: gecommitteerden op de questien tusschen den officier ende capiteynen]

Syn voorts gecommitteert de Ed. xxx Pieter Jacobsz. van
Teylingen ende mr. Jacob van Teylingen burgemeesteren,
mitsgaders Adriaen Hendricxs. Rabbi, ende Jan Pietersz.
Stoop oudtburgemeesteren, om te examineren de
ordonnantie van de schutterye ende op 't behae
behaegen van de vroetschappe yet te concipieren
waer mede de questien tusschen den officier

[194 verso]

ende de capiteynen nopende haere executien in de 
civile delicten claerlicken mogen werden 
gedetermineert. 

[in marge: Peylingen te doen by den onderschout] 

Es mede goetgevonden by provisie den onder-
schout te authoriseren om met discretie 
ende met kennisse van de heeren burgemeesteren 
eenige peylingen te doen in 't regardt van de 
stadts excys tot de tappers huysen. 

[in marge: Gecommitteerden op de Santvaert] 

Syn voorts gecommitteert de edele Adriaen Hendricxz. 
Rabbi, Yff Maertsz. laeckencoper ende Pieter 
van Dyck om te concipieren eenige ordre 
opte Santvaert ende de vroetschappe daer 
van rapport te doen. 

[in marge: Costen van de huldinge van Bergen]

't Versoeck van die van Bergen om tot soulagemente
van de oncosten van de huldinge van de heere van Bergen 
eenige ommeslach extraordinarie te mogen 
maecken op de landen, es goetgevonden vanwegen 
de stadt te excuseren ende dat men hen sall 
mogen renvoyeren aen de ingelanden 

[in marge: Lysbeth clockluyster] 

Op 't versoeck van Lysbeth Jansdr. clock-
luyster es goetgevonden haere jaerlicxe 
tractement te verhogen van xl op vyftich  
gulden sjaers. 
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[in marge: Roerende het stuck van de equipagie ter Admiraliteyt] 

Op den xxen mey 1616 es nae deliberatie op de 
propositie van de he edele jan Jacobsz. Stoop gedaen 
nopende den voorslach by die van 't collegie 
ter Admiraliteiyt gedaen om te hebben consent 
tot het verleenen van de ordonnantien tot 
subsidie van de Amiraliteyt mits conditie dat
vanwegen de stadt van Alcmaer voor dit 
jaer een capiteyn op de Noortzee gebruyct sall 
worden ende voorts daernae alsser vyff 
capiteynen in dienst gebruyct sullen worden 
dat dan jaer om jaer een capiteyn van Monickendam 

195

ende dan weder een van Alcmaer genomen sall worden ende 
alsser een capiteyn van Alcmaer was d' alter dan weder 
een lieutenant van Alcm Monickendam soude wesen 
et sin vice versa, goetgevonden dat men van dese 
stede wegen verclaren sall dat men voor alsnoch 
op de voors. voorslach niet en heeft konnen 
resolveren maer dat men in dese gelentheyt 
eerstgaerne sall syen dat voor 't loopende jaer 
de capiteyn vanwegen dese stadt in dienst 
sall gaen ende 't selve syende dat men alsdan 
gaerne sall arbeyden om de principale questie 
met gevoechlicke middelen te helpen accorderen

[in marge: Roerent die panneringe ende turffmanden] 

Op de requeste van de luyden van de panneringe31 om 
eenige naeder ordre te hebben tot de zelve 
neringe dienstich, als oock op 't vollen van de 
turffmanden, syn gecommitteert de edele Yff 
Maertsz. laeckencooper, Pieter Dircxz. Schouten ende 
Jan Philipsz. om te examineren 't geene dies- 
aengaende es overgegeven en de vroetschappe 
te dienen van haere advys. 

[in marge: Laeckenneringe] 

Es mede op 't stuck van de laeckenneringe ende 
op 't formeren van de halle daertoe nodich goet- 
gevonden de heeren burgemeestreren te authoriseren 
om tot hen te nemen eenige van de luyden van de 

31 panneringe – zoutziederij.
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neringe ende daerop eenige ordre te concipieren 
op 't behaegen van de vroetschappe. 

[in marge: Overtoom in de Sype voor die van Wieringen] 

Op 't versoeck van die van Wieringen om te 
hebben een bequam overtoom dienende om 
met haere schuyten bequamelick door de Zype 
te varen, es goetgevonden de heeren burgemeesteren 
te authoriseren om met die hooftingelanden van de 
Sype diesaengaende te communiceren ende 
met de zelve 't samen het overtoom te maecken. 

[195 verso]

[in marge: Affrekeninge met Hinderduyn]

Es mede goetgevonden 't approberen d' affrekeninge 
ende 't accordt me by de heeren burgemeesteren met 
Adam Hinderduyn nopende de voldoeninge om 
zyn restanten gemaect. 

[in marge: Questie nopende d’openinge by die van Ryp gemaeckt]

Opten xxviiien mey 1616 es by de edele Pieter
Jacobsz. van Teylingen ende mr. Jacob van Teylingen 
burgemeesteren gedaen rapport van 't geene by haere 
edele gevonden es op de inspectie van de 
gelegentheyt van de doorstekeninge ende openinge 
van de cade by die van de Ryp gedaen, ende 
es goetgevonden alvoren die van de Ryp aff te 
vorderen pertinente verclaringe van 't interest 
't welck sy in de quantiteyt ende qualiteyt van haere 
landen souden verstaen te lyden by de stoppinge 
van de voors. openinge, om daer tegens te 
balanceren het interest 't welck die van 
Graft pretenderen door de voors. openinge, 
ende 't selve hebbende, dat men alsdan soude mogen 
examineren om dese saecke met de 
beste middelen te brengen tot eenicheyt. 

[in marge: Clockgen in 't capel te veranderen] 

Es voorts goetgevonden dat men by provisie 
vermits het capels torentjen door ouderdom 
te seer verswact es, 's morgens ende 's avonts 
sall doen luyen de cleynste clock in 
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't clockhuys ende dat men met den eersten 
't voors. torentjen van 't capelle sall mogen 
doen repareren ende voorts besorgen dat men 
een bequame clock in 't heyligeesthuys 
sall mogen doen maecken om ordinaris 
's morgens en 's avonts te gebruycken ende 
dat men daertoe sall mogen employeren 
eenige van de onbequame stucken geschuts. 

[in marge: Resolutie nopende de equipagie ter Admiraliteijt] 

Es mede goet gevonden te approberen de 
resolutie op gisteren by de gedeputeerden  
deser stede, mitsgaders van Edam, Monickendam 
ende Purmerende alhyer genomen, nopende

196 

't mainteneren van de resolutie by de magistraten deser 
quartiere genomen van dat men geene penningen 
uyt de ordinaris comtoiren van middelen ende 
contributien tot subsidie van de Admiraliteyt 
sall consenteren voor ende aleer dese ende de 
voors. drie steden sullen wesen geaccommodeert 
in stuck van de equipagie ende 't geene daeraen 
cleeft. 

[in marge: huyshuyre voor de twee leste denars dienaers] 

Syn mede de heeren burgemeesteren geauthoriseert om 
de twee leste aengenomen dienaers in 
redelicheyt te contenteren voor haere huyshuyre. 

[in marge: Ordonnantie van de panneringe] 

Voorts es by provisie goetgevonden te op 't rapport 
van de gecommitteerden te arresteren de articulen 
ende ordonnantie tot vorderinge van de panneringe 
geraemt. 

[in marge: 't Overtoom in de Zijp voor die van Wieringen] 

Opten xien juny 1616 bij burgermeesteren gedaen zijnde 
rapport van haerluijder gebesogneerde met de hooftingelan-
den van den Zijpe, noopende het overtoom bij die van Wieringen 
versocht, es nae deliberaetie goetgevonden, dat men voor desen loo-
pende jare 't maecken van de voors. overtoom noch zouden 
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insien, om te sien hoe die van Wieringen cunnen gerijft 
werden door de Wieringerwaerdt. Ende dat men die 
van Wieringen voort hope zoude geven, dat men in 't toe-
comende jare op hare clachten naerder soude versien. 

[in marge: Versoeck van Jan Thomass, trompetter] 

Op 't versoeck van Jan Thomassoon, trompetter, wonende 
tot Lieuwerden, om hier ter stede aengenomen te mogen 
werden voor stadts-trompetter, es goetgevonden 
burgermeesteren te authoriseren om dienaengaende met 
hem in discretie te handelen. 

[in marge: Tapijten voor de groote sael] 

Is noch goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om den 
tapijtwercker ter Goude te mogen aenbesteden 
eenige tapijt-cleeden tot becleedinge van de groote 
beneden sael. 

[196verso]

[Beroerende Simon Pietersz. Saeij]

Voorts derwijle geproponeert werde dat Hans Maijer, lieutenant van de compagny,
daervan ’t schrijverscap gegeven is aen Simon Pietersz. Saeij,
niet en wil genoegen met de borgen bij denselven
Simon Pietersz. Saeij gestelt, ende onder ’t selve pretext
denzelven van zijn dienste soect te priveren ten
ware burgermeesteren voor denzelven des stadts credijt wilden
interponeren, is naer deliberatie verstaen: indien
Simon Pieterssoon voornoemt voor twee maenden soldije
can caveren met borgen ende hijpotheecken bij de
borgen te stellen tot justificatie van scepenen,
dat men in sulcken gevalle den voornoemde Simon Pietersz.
de handt zal bieden ende hem in de voors. zijnen
dienste te maincteneren.

[in marge: De resolutie opte leste dachvaert genomen nopende de vrede in de kercke de 
predicanten bekent te maken.]

Es voorts goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om de kerckendienaren hier ter stede bekent te
maken de interpretatie in de leste vergaderinge
van de Heeren Staten gedaen op voorgaende reso-
lutien van de jaren 1611 ende 1614 ten noopende de ruste
ende tole vrede in de kercken ende tolerantien onder de
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kerckendienaren, teneijnde zij hen daernae
zullen mogen reguleren.

[in marge: Versoeck van de gemeene huijdecoopers ende scoenmakers om een rinscuijr met 
riet te mogen decken.]

Op ’t versoeck van de overluijden van de huijdecoopers
ende scoenmakers om bij haer gecofte rinmolen
een rinschuijr te mogen decken met riedt, is
goetgevonden henluijden ’t zelve te consenteren, mits.

[in marge: Publicatie van de nieuwe verpondingen.]

Opten xixen july 1616 es goetgevonden den
ommeslach van de nieuwe verpondingen voor den
loopenden jaere te doen publiceren nopende
huysen op den ouden voet ende nopende de landen
met de verminderinge van een ’t leste achtepaert,
mits dat men precyse ordre sall raemen
metten collecteur om de aenstaende
verpondingen binnen ‘s iaers voor mey te doen innen
ende zyn de heeren burgemeesteren geauthoriseert
om dezelve ordre te concipieren.

197

[in marge: Inninge van de oude verpondingen.]

Es mede goetgevonden te doen procederen tot
inninge van de voorgaende verpondingen, mits dat men
diegeene die tyt gegeven es geweest tot
betaelinge ende daervan de tyt geexpireert es,
noch eens vooral sullen worden geinsinueert
ende daernae by gebreke van voldoeninge datelick
geexecuteert.

[in marge: Boelcedullen van de boden.]

Syn voorts gecommitteert de heeren burgemeesteren neffens
de E. Adriaen Hendricxsz. Rabbi, Jan Pietersz.
Stoop ende mr. Johan van Wittendel, oudt-burgemeesteren,
om eenige ordre te ramen op de questie
tusschen de boden ontstaen nopende
de inninge van de boelcedullen.

[in marge: Offbreken van de rieden daecken.]

Zijn mede de heeren burgemeesteren geauthoriseert
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om te examineren de cedullen van de rieden daecken
ende van nieuws eenige te nomineren tot
het veranderen van deselve daecken.

[in marge: Die mette pocken besmeth zijn.]

Op de questie ontstaen tusschen de regenten
van ’t mannen- ende vrouwengasthuys nopende
’t onderhouden van de personen die mette pocken
besmeth zijn, es goetgevonden dat men de-
zelve siecken met discretie tot laste van
beyde de goodtshuysen, te weten ’t mannen-
gasthuys de mans, in tot ende ’t vrouwengasthuys
de vrouwen sall doen onderhouden, mits dat dezelve, gebetert zijnde
nae gelegentheyt van saecken, sullen gebannen
worden in ’t tuchthuys ofte uyt de stadt.

[in marge: Taeffels van de diepers.]

’t Versoeck van Jelis ende Cornelis Garbrantssoonen,
diepers, teneynde de stadt hen soude willen
affnemen eenige taeffels die zy t’ haeren
grooten costen hadden gemeent te gebruycken
tot het voorgenomen diepwerck, ende ten tweeden
om tot coste van de stadt eenige ander maniere

[197verso]

ende contract van diepwerck aen te gaen, es
goetgevonden hen versoeck van nieuw diep-
werck aff te slaen ende indyen zij eenige
materialen mochten hebben die de stadt
dienstich mochten zijn, dat men dezelve
tot een civile prys soude mogen affnemen
maer soo men die niet ten oorbaer kan
brengen, dat men hen daermede hen eygen
oorbaer sall mogen doen doen.

[in marge: Questie up de Veneetsche Eylanden.]

Op ’t versoeck van Huybert Michielss. Bruynen,
Hendrick Druyff, Wouter Joosten Hoorn,
ende Symon Ruymgaer es goetgevonden henluyden
op haere clachten noopende de pretensien
van tegens de geeyschte custingpenningen
van de Veneetse erffven te hoiren, ende zyn
daertoe gecommitteert de heeren burgemeesteren
om op ’t rapport van deselve op haere pretensien
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gedisponeert te worden nae behoiren.

[in marge: Van deselven questien.]

Opten vien augusti 1616 hebben burger-
meesteren gedaen rapport van de naerder openinge
die bij Huijbert Michielsz. cum sociis gedaen is van
haerluijder clachten ende pretensien concernerende haer
timmeringe op ’t voors. erve van ’t Veneetsce Eijlant,
Ende naer deliberatie es goetgevonden dat men
den supplianten in plaetse van haerluijder pretensien zal
bij forme van vereeringe gunnen remissie
van haer ie custing.

[in marge: Versoeck van de diepers in ’t Zeggelis gediept hebbende.]

’t Naerder versoeck van Jelis ende Cornelis Garbrantsz.
om met de aengevangen diepinge in ’t Seggelis van nieus bij der
handt te mogen nemen, mits hebbende assistentie van 150 gulden
off tenminste zonder dezelve assistentie ende op hare
eijgen costen, es goetgevonden aff te slaen ende
te persisteren bij voorgaende resolutie.

198

[in marge: Assistentie van Gerardo Reusio.]

Es voorts goetgevonden Gerardum Reusium tot vervallinge
van zijn noottelicke behoeften ende vorderinge van zijne stu-
dien te assisteren met een somme van hondert ende vijftich
gulden.

[in marge: Versoeck van Baert Coster.]

’t Versoeck van de zoone van Baert Coster om van Franicker
te comen ende elders gehouden te mogen worden es goet-
gevonden aff te slaen totdat de plaetse tot Leijden zal mo-
gen vaceren.

[in marge: Beroerende de tuchtelingen.]

Opte v propositie van de heeren burgermeesteren ende remonstranten
van ’t gene onlangs bij de tuchtelingen in ’t tuchthuijs
es gepleecht, es naer deliberatie goetgevonden te resolveren
dat men voortaen geene moetwillige dieven oft andere fameuse
delinquanten in ’t tuchthuijs zal mogen bannen, ende dat
men d’zelve resolutie scepenen zal insinueren ende henluijden
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voorts recommanderent ’t administreren van goede justitie
over de nieuwe excessen bij de tuchtelingen geperpetreert.

[in marge: De gecommitteerden tot de nominatie
van de nieuwen kerckenraedt.]

Op den xxiien augusti 1616 es op ’t aengeven
van de heeren van de kerckenraet van dat de veranderinge
van de kerckenraet als ordinaris in de loopende
maent behoorde te geschieden, goetgevonden
vanwegen de vroetschap tot de nominatie
van deselve kerckenraet te committeren de
E. mr. Jacob van Teylingen, burgemeester, IJff
Maertsz., laeckencoper, Pieter Dircxz., Schouten, ende
Jan Philipsz. om aen neffens de gecommitteerden
van de kerckenraet te procederen tot nominatie
van de nieuwen kerckenraet in conformite van de
ordonnantie van de jaere 1591.

[in marge: Ordre op de inninge van de verpondingen.]

Es voorts geexamineert ’t concept van de ordre
bij de heeren burgemeesteren geraemt om de verpondingen
voortsaen precyse te doen te doen innen ende es ’t selve
concept gearresteert met sulcken verstant
dat men de verpondingen van de landen precyse
sall executeren voor Carsmisse ende dat men
in ’t regardt van de huysen met eenige sall mogen
civileseren tot ie aprilis toe.

[198verso]

[in marge: Requesten van de soutmeters, setters, coornmeters ende storters.]

De requesten van de soutmeters ende setters,
mitsgaders van de coornmeters ende storters zyn
goetgevonden te stellen in handen van de E.
Yff Maertsz., laeckencoper, Jan Philipsz.
ende Cornelis Dircxz., coorncoper, om daerop te
hoiren eenige luyden van de respective neringen,
mitsgaders een collecteur van de stadtsexcys,
ende de vroetschappe daernae te dienen van
haer schriftelick advys.

[toevoeging in marge: Op ’t rapport van de gecommitteerden
es op op der supplianten versoeck gedispo-
neert als op haere ordonnantien es gestelt.
Actum op xxvien novembris 1616.]
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[in marge: Ordre op de Santvaert.]

Is voorts goetgevonden d’ordre bij de gecom-
mitteerden geraemt op ’t stuck van de
santvaerten by provisie te arresteren.

[in marge: Verkiesinge van ouderlingen ende diaco-
nen.]

Opten iiien septembris 1616 hebben de vroet-
scappen uijt de 2 mael vi personen bij de ge-
committeerdens van de k vroetscappe ende kerckenraedt
voorgestelt, genomineert tott ouderlingen ende dia-
conen voor de 2 aenstaende jaren de navolgende
personen, te weten tot ouderlingen Lambert
Lamberts., hoedemaker, mr. Adriaen Anthonissoon,
Jacob Heertgess. ende Cornelis Thaemsz., brouwer, ende
tot diaconen Jan Remmen, pottebacker, Claes
Jacobs Heijnsoon, gorter, Isaack vander Meer
ende Laurens Hermensz., panneboeter. 

[in marge: Beschrijvinge in ’s Gravenhage.]

Es voorts gelesen een missive van de gecommitteerde
raden in ’s Gravenhage in date den xxve augusti 16
lestleden daerbij de respective steden werden
beschreven om haer gedeputeerdens in Den Hage te
seijnden tegens den ve deser, met last om op de
bijgaende poincten te helpen resolveren ten
meesten dienste der landen.

[in marge: Beroerende ’t beneficieren van de ...]

Ende is voorts nae deliberatie op ’t ie poinct
van beschrijvinge, sprekende van ’t benefiecieren

199

[in marge vervolg van voorgaande pagina:
...  gemeene middelen.] 

van de gemeene middelen ende in specie van de verantwoordinge van
v principaelste specien als in voorgaende bescrijvinge etc.
es goetgevonden de gedeputeerdens te lasten om hen te
reguleren nae voorgaende resolutie dienaengaende genomen.
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[in marge: Ordre op de verpachtinge.]

Sijn mede gelast om nevens andere leden ende steden
ordre te helpen stellen op de verpachtinge van dezelve
gemeene middelen in septembri te doen.

[in marge: Beneficie van de convoijen.]

Sijn noch gelast om noopende de verpachtinge ende
verhooginge van de convoijen hen te mogen reguleren
naer voorgaende resolutie.

[in marge: Beroerende het aennemen van de kerckelicke ordonnantie van de jare 1591.]

Op ’t volgende poinct, van de sprekende van ’t aennemen van de
kerckelicke ordonnantie van de jare 1591, is naer resumtie
van deselve ordonnantie goetgevonden de gedeputeerdens te lasten
om te aenhooren de discourssen ende advijsen van de voor-
sittende steden ende hen te conformeren mette beste
ende meeste stemmen, behoudelick zoo ijet bij ijemant
mochte voorgeslagen ofte gemoveert werden van mercke-
licke prejudicie ofte consideratie voor dese stede ofte
kercke alhier, dat de gedeputeerdens in sulcken gevalle
daervan zullen rapport versoecken aen haer principalen.

[in marge: Voorvallende saken.]

Op ’t leste poinct sijn voorts de gedeputeerdens gelast
om op alle voorvallende saken te helpen adviseren ende
resolveren ende hen mette beste ende meeste stemmen
conformeren, mits in cas van swaricheijt rapport
versoeckende als voren.

[in marge: Teilingen, Stoop ende Coren ter dagvaert.]

Ende is voorts goetgevonden te committeren mr. Jacob
van Teilingen, burgermeester, Jan Pietersz. Stoop, oudt-burger-
meester, ende de secretaris Coren om de voorsz. resolutie in Den
Hage inne te brengen.

[199verso]

[in marge: Redres van de ordonnantie op de corenexcijs.]
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Opten ven septembris 1616 is bij de gedeputeerdens,
gebesogneert hebbende op de resumtie van de ordonnantie van de
corenexcijs, gedaen rapport ende goetgevonden
haerluijder besogne te approberen ende dat men dien-
volgende d’voors. ordonnancie d dienvolgende
daernae zal corrigeren ende redresseren.

[in marge: Versoeck van de pachters van de bierimpost.]

Op 't versoeck van de pachters van de bieren hier ter stede
es goetgevonden de gedeputeerdens gaende ter dachvaert
te lasten omme haarluijder versoeck.

[in marge: Versoeck van de regenten van de huijsarmen.]

Op ’t versoeck van de regenten van de huijsarmen
ten fijne het huijsarmenhuijs zoude mogen ontlast wer-
den ten minsten bij provisie van de lasten van ’t tucht-
huijs, mitsgaders van ’t onderhoudt van de weeskinderen
beneden haer vier jaren zijnde, gedelibereert zijnde, es
goetgevonden ’t zelve vooralsnoch aff te slaen.

[in marge: Correctie van de ordonnantie opte bedelaers.]

Belangende de correctien bij de voornoemde regenten
versocht in de ordonnantie op ’t bedelen gemaect, es
naer deliberatie verstaen dat men bij provisie ordre
zal stellen dat geene ambachtsjongens en zullen
mogen bedelen, tenzij dat de roode mouw met
het teicken in de ordonnantie geroert, in haer wam-
baes ofte rockgen vast zij genaeijt ende dat z alleen
op sekere uren, te weten op de middach tusscen
xi off xii uren ende des namiddachs tusscen half
vier ende half v uren ende dat men voorts ten
principalen haerluijder geremonstreerde naer-
der zal examineren ende houden in bedencken.

[in marge: Versoeck van de gebuiren op de Voordam ende Zijdeldam.]

Gedelibereert zijnde op de requeste van de gemeene ge-
buiren op de Voordam ende Zijdeldam, daerbij sij versoecken
dewijle de Kijffbrugge moet gerepareert werden, dat
zij deselve zoude mogen verleijdt werden op de
zuijdtwest hoeck van de Voordam, es goetgevonden
’t zelve versoeck aff te slaen ende d’voors. brugge
te doen vermaken ende repareren ter plaetse daer hij
tegenwoordich leijt.
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[in marge:Versoeck van de geburen op de Begijneweijt beoosten de Hoffstraet.]

’t Versoeck van de gemeene buiren aen de zuijtsijde van de Oude-
gracht beoosten de Hoffstraterbrugge teneijnde het val-
bruggetgen aldaer te maken zoo swaer zoude mogen ge-
maect werden dat men se met een hoijwagen zoude mogen
gebruicken etc., es goetgevonden aff te slaen.

[in marge: Versoeck van de cleermakers.]

Op ’t versoeck van de cleermakers, versoeckende ampliatie
van haerluijder gildebrieff met sekere articulen, es goet-
gevonden d’zelve articulen naerder te doen examineren
ende dienvolgende te committeren IJff Maertsz. ende Jan Philipsz.
om nevens eene van burgermeesteren ’t zelve te doen ende
hen voorts te informeren wat dienaengaende in andere
steden wert geobserveert.

[in marge: Versoeck van de cleermakersgesellen.]

Is mede goetgevonden dat d’zelve gecommitteerdens zullen naer-
der examineren ’t versoeck van de cleermakersgesellen
de deecken ende raedts van ’t selve gilde daerop hooren onder-
staen wat in andere steden wert gebruijct ende de vroet-
scappe op alles te dienen van haerluijder advijs.

[in marge: Versoeck van Jan Dirxsz. Dubbeldecop.]

Op ’t versoeck van Jan Dirxz.Dubbeldecop om ontlast te
wesen van de pretensien die Aelbert Gerritsz., biersteker,
op hem heeft monterende ter somme van 47-17-0 omme redenen
in de requeste gementioneert ende bij monde verhaelt, es
verstaen, indien de suppliant daertoe can comen dat hij de
voors. pretensie can affcoopen met 4 off 5 pondt vlaems,
dat burgermeesteren d’selve somme d’voornoemde Aelbert Gerritsz.
zullen mogen laten inhouden aen penningen die hij aen de
stadt gecondemneert is, uijt te keeren.

[in marge: Dyck ende Jan Philipss.]

Is voorts goetgevonden te committeren Pieter van
Dijck ende Jan Philipssoon om voor ’t aenstaende jare van-
wegen de magistraten deser stede te compareren op
alle kerckelicken vergaderingen in de kercke deser stede
te houden.
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[in marge: Versoeck van de Majesteyt van Sweden.]

Op den xxen septembris ge 1616 gedelibereert zynde
op ’t versoeck bij de gesanten geweest zynde in
Sweden vanwegen de coninck van Sweden, gedaen
om by de Vereenichde Provintien by forme van

[200 verso]

Leeninge  gesubsidieert te zynde met de somme van
jcduysent rijcxdaelers om bij hem geemployeert
te worden tot redemtie van zyne twee steden
die die coninck van Denemarcken  in pantschap 
heeft mits dat hy deselve penningen metten 
interesse vandyen belooft te restitueren 
binnen het aencomende ende naest daer aen 
volgende jaer met leverantie van cooper, es
verstaen dat de gedeputeerden ter dachvaert 
hen hijer inne sullen mogen conformeren met 
de meeste ende beste stemmen

[In de marge: Stoop ende Coren rapport]

Opten xxixen Sept: 1616 Es bij den E. Jan Pietersz.
Stoop, oudtburgermeester ende de secretaris Coren gedaen
rapport van ’t gebesogneerde opten dachvaert in ’s Gra-
venhage gehouden vande ven sept. lestleden, totten
xxiijst  daeraen volgend incluis ende verstaen dewijle de
dachvaert es gecontinueert dat de voorgaende gedeputeerdens de selve
noch zullen waernemen.

[In de marge:beroerende de belendene aen den Treckwech]

Is voorts goetgevonden ende geresolveert dat men
de gemeene eijgenaeren van de huijsen ende landen staende 
ende leggende aen den Treckwech sal doen insinueren
ende porren tot betalinge van de melioratien van hare
voors. huijsen ende landen door  het maecken van de platinge 
etc. volgend de tauxaien voorhenen daervan gemaeckt.  

[In de marge: De versochte iijc iij gulden over de steden]

Op den xjen octobris  XVIC ende sestien in delibratie
geleyt zynde het schrijven van de gedeputeerden
ten dachvaert nopende het versochte consent
van iij mael hondert duysent gulden over de
steden. Es verstaen dat de voorn. gedepu-
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teerden alvoren sullen insisteren dat de
defectueuse leden van de vergaderinge eerst-
sullen furneren de penningen altevorens
geconsenteert waer uyt het versochte
consent wel gefurneert kan worden ende 
ende dat men daer op ‘t versochte consent precyse sall difficulteren, maer
tselve gedaen zijnde dat men alsdan by
de heeren van Alcmaer geen swaricheyt
gemaeckt sall worden behoudelick nochtans

[201]

dat men niet en verstaet dat men yemant van de
leden eenige verminderinge in de verpondingen sall doen
tenzy al voren die van Alcmaer zulx mede werde
gedaen ende op haere clachten behoorlick geleth
ende  dat die quotisatie in allen gevalle
niet genomen sall worden nae de versochte
driehondert duysent gulden maer nae proportie
van de tweehondert duysent gulden gelyck by eenige
de leden van Suythollant werdt gefurneert ende
sullen de gedeputeerden, versochth zynde
om de defectueuse leden te openbaeren, mogen
noemen die van Enchuysen  ende Hooren als 
houden die van Enchuijsen over de hondert ende 
die van Hoorn over de twintichduysent
gulden in van haere verpondingen.

[in de marge: Versoeck van de overluyden van de loyerye]

Op t’versoeck vande overluyden van wegen die
huydecopers en schoenmaekers die de loyerye
hanteren es goetgevonden te commiteren de E.
Adriaen Hendricxz. Rabbe E. Dircksz. Schouten
ende Jan Philipsz. om haere overgeleverde
requesten ende bijgevoegde stucken te examineren,
daer op eenige van ‘t schoenmaekersgilde
te hoiren ende die vroetschappen te dienen van
haer advys.

[in de marge: Turffvolsters]

De requeste van de turffvolsters es goetgevonden
te stellen in handen van de E. Jan Jacobsz. Stoop
ende Gerrit Allertsz Bell om deselve te
examineren eenige ordonnantie daer uyt
te beraennen ende daer van rapport te doen.
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[in de marge: Versoeck van de coehouders]

‘t Versoeck van de gemeene coehouders ende buyren
over de geest om haere coehuysen te 
mogen stoppen ende decken met riedt es
om de consequentie is affgeslaegen.

[in de marge: Twee compagnieën van graaf Hans Ernst in te nemen]

Opten xiiijen octobris 1616 es op ‘t schryven vande
gedeputeerden ter dachvaert goetgevonden
te consenteren in ‘t innemen ende logieren vande 

[201 verso]

twee compagnieën voetvolck van graeff
Hans Ernst die tot twintich compagnieën toe-
gedestineert zyn te gaen nae de Signorie
van Venetien soe lange ende ter tyt toe
de schepen dair mede die vervoert sullen
worden gereet sullen zyn, mits dat d’andere
steden dan gelycken sullen doen ende yemant
van de selve steden swaricheyt maeckende
dat de voorn. gedeputeerden mede tot
het innemen sullen difficulteren.

[in de marge: Ordonnantie vande loyers ende runne32]

Op ‘t rapport van de E. Adriaen Hendricxsz
Rabbi, Pieter Dircxsz Schouten ende Jan Philipsz.
nopende ’t versoeck van de gemeene loyers
om eenige ordonnantie te hebben op de
runne es goetgevonden ‘t selve versoeck
soo ‘t leyt toe te staen ende hen daer van
te verleenen ordonnantie alles by provisie 
ende tot anders sall wesen geordonneert.

[in de marge: Regenten van ‘t mannengasthuys nopende de verponding]

‘t Versoeck van de regenten van ‘t mannengasthuys
om gevryt te worden van het derde paert
van de  verpondingen van haere landen die zy
verhuyren es offgeslaegen, ende dat men
de regenten van de huysarmen ende anderen
goodtshuysen van gelycken sal doen.

32 Runne, rinde =  boomschors die in de leerlooierij wordt gebruikt.
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[in de marge: Remonstrantie van Cornelis Jansz. Tout pagter]

De remonstrantie van Cornelis Jansz.
tout cum socys, pachters van de bieren, om eenige
amplitie ampliatie te hebben in eenige
keuren mitsgaders eenige vordere pointen,
es goetgevonden te stellen in handen van de
E. Adriaen Hendricxsz Rabbi, Gerrit
Hendricxsz Muyden ende mr. Jacob Lubbrants 
Coren om de voorsz. remonstrantie te 
examineren ende de vroetschappen te dienen 
van haer adviys

202

[in de marge: Auditeurs van de rekeningen van de tresorier  ende 
fabryckmeesteren van ’t jaere 1615]

Zyn voorts gecommitteert ter auditie vande reeckeningen
van de tresorier ende fabryckmeesters van de jaere
1615 de E. Pieter Jacobsz van Teylingen en mr.
Jan van Wittendel, Adriaen Maertsz. Coetenburch,
Dominicus Boot, Jan Ariensz. Snoek ende Jan
Philipsz.

[in de marge: Teilingen, Stoop ende Coren rapport]

Opten xxixen Octobris 1616 is bij Mr. Jacob van Tei-
lingen burgermeester, Jan Pietersz. Stoop, oudburgermeester ende
de secretaris  Coren gedaen rapport van ‘t gebesogneerde
opte dachvaert in ’s Gravenhage zedert de iiije octobris
lestleden gehouden.

[in de marge: Rabbi ende Coren rapport]

Is bij de E. Adriaen Hendrixsz Rabbi ende Mr. Jacob Lubbrantsz.
Coren gedaen rapport van haerluyden besogne op de remon-
strantie van de pachters, ende dienvolgende goetgevonden
te accorderen de drie eerste poincten vande zelve remon-
strantie ende de stede keuren daermede te ampli-
eren.
  

[in de marge: Beroerende de wijncoopers]

Is mede goetgevonden, om te verhoeden de frauden van de wijnexcijsen die bij de
wijncoopers dagelix werden gepleecht te doen verbieden dat de 
wijncoopers die in ‘t gros ende bij de canne haer wijnen willen 

424



vercoopen in haer huysen, niet anders als bij de canne
zullen mogen vercoopen, ende niet affsteken als bij de
vaten anders als in andere kelders van haere huysen staen-
de ten minste zoo veele huijsen als de ordonnantie van de stadts-
excijs mede brengt.

[in de marge: Paeu op de rekeninge tot Horen]

Opten xxj en novembris 1616 is gelesen een missive 
van de Gecommiteerde Raden tot Horen daerbij versocht wert datter
ijemandt gecommiteert zoude werden op ‘t hooren van de
rekeninge van de ontfangers ende collecteurs vande 30e

en 40e pennning tegens den xxije deser ende is goetge-
vonden daertoe te committeren den eersamen Jan Gijsbertsz.
Paeu.

[in de marge: Rapport noopende de requeste van de cleermakers]

Is voorts ten selven dage bij de E. Mr. Jacob van Teilingen
Burgermeester, IJff Maertsz. lakencooper ende Jan Philipsz. ge-
daen rapport van ‘t gene bij hare E. is gebesogneert op de
requeste vande cleermakers ende naer deliberatie goetgevonden
den cleermakers te accorderen de poincten en articulen bij haer
versocht zulx d’selve bij de voorn. gedeputeerden zijn gecorrigeert
ende geredresseert ende dit bij provisie ende tot wederseggen toe
ende  mits dat burgemeesteren ende vroetschappen zullen behouden
die macht om d’selve articulen te mogen interpreteren, amplieren,
restringeren ende veranderen zulx haer E. te raden sullen vinden.

[202 verso]

Is voorts bij IJff Maertss lakencooper gedaen rapport van
’t gene bij hem mitsgaders Jan Philips soon ende
 

[In marge: Cornelisgen Schatters tot wederseggen toe, in ’t stadhuijs te continueren]

Is ten voors. dage goetgevonden om seeckere goede con-
sideratien den nagelaten weduwe van wijlen Jan Huijgen 
te continueren in den casteleijnscappe van desen raedt-
huijse tot wederseggen toe ende dit onvermindert 
de resolutie anno 1563 bij de vroedtscappe genomen 
daer bij verstaen is dat geen vrouwen het voors. 
casteleinscap zullen mogen bedienen.

[in marge: Versoeck Jan Trompetter]

Op ’t versoeck van Jan Jansz Tompetter om in plaetse 
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van C gulden te mogen genieten CL gulden 
’ s Jaers ende gedelibreert zijnde is goetgevonden ’t zelve 
noch te stellen in  state.

[in marge: Versoek Joris Mol]

Op ’t versouck  van Joris Mol gedelibreert zijnde
is goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om henluijden 
te mogen informeren over hoe lange ’t voors. octroij noch 
duijrt ende hoe nae des suppliants crediteuren zijn betaelt 
om daer van rapport gedaen zijnde, voorts gedis-
poneert te werden zoo men bevinden zal te behooren.

[in marge: Versoek buiren op de turfmarckt]

Op ’t versoeck van de buijren op de turffmarckt om de
selve verleijt te hebben es naer delibratie goetgevonden 
burgermeesteren te authoriseren om inspectie te nemen 
van de gelegentheijt van ’t stadts erff ende te letten 
of men de turffmarckt aldaer bequamelick zoude 
mogen brengen om daer van gerapporteert zijnde hare 
edele ondervindinge ende advijs voorts gedisponeert te 
mogen werden etc.

[in marge: Beroerende een nieuwe sloot in de Egmondermeer]

Op ’t versoeck van eenige ingelanden in de Eg-
mondermeer ende Munnicken-polder ende anderen 
ten fijne  een nieuwe sloot ofte vaert in de Eg-
monder vaert meer gemaeckt zoude mogen werden 
van de stadtssloot aff  nevens ’t lant van Thomis IJbel tot 
aen de ringsloot toe van de landen van Robons-Bosts 
etcetera  es goetgevonden te committeren  de edele IJff 
Maertss lakencooper, Pieter Dirxs Scouten ende Jan  
Aeriaens Snoeck om desen aengaende  te spreken 
met de molenmeesteren van de Egmondermeer ende voorts 
den gelanden ende anderen die bij de voors. vaert gedient 
zouden sijn  om van henluijden te verstaen wat zij 
daer toe zouden willen contribueren ende off zij henluijden 
de taxatie van de schepenen zoude willen onderwerpen.
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[in marge: Beschrijvinge in ’s Gravenhage]

Op ten 26en novembris 1616 es gelesen missive van de 
heeren gecommitteerde raden van de Staten van Hollant ende 
West-Vrieslant, van date es 21ste deser, daerbij 
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de heren edelen ende steden werden versogt 
om te komen ende hare gedeputeerden te seijnden 
s’ avonts in de herberge in den hage 28ste deser 
om te helpen adviseren ende resolveren op de poincten 
daer neffens gaende.

[in marge: petitie voor den aenstaende jaere 1617]

Ende op ’t eerste poinct rustende de petitie 
van den Raedt van State voor den aenstaende jare 
sijn de gedeputeerden van dese stede wegen 
gelast om hen op alle de poincten  van de 
selve petitie te mogen conformeren met de 
meeste ende beste stemmen.

[in marge: De middelen van consumtie ende contributie mitsgaders de iiJ CM [=300.000] 
guldens over de steden]

Op ‘t tweede poinct nopende ’t versochte consent vande 
middelen van consumtie ende andere in treijn 
wesende, mitsgaders vande middelen van contributie 
ende oock van de iij CM guldens over de steden, es goet-
gevonden dat de gedeputeerden sullen mogen  consenteren 
bij gevolch van de andere leden inde middelen van 
consumtie ende contributie op den voet van het 
voorleden jaer, maer nopende de iiJ CM guldens sullen 
de gedeputeerden alsnoch difficulteren om 
redenen als in voorgaende resolutie.

[in marge: De confirmatie vande convoijen]

Op ‘t derde poinct nopende de continuatie vande 
convoijen  ende verhooginge vandien sullen de 
gedeputeerden mogen consenteren.

[in marge: De xiiij gulden van ’t sout van de dennen gaende]

Sullen mede mogen consenteren in de continuatie 
vanden impost van de xiiij gulden van ’t sout tot laste 
van de panneman.

Op ‘t vijfde poinct nopende de versochte anticipatie 
vande middelen ende consenten van ’t jaer 1617 te doen 
in de maenden van december, januarius, februarius 

[203 verso] 
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ende martius sullen de gedeputeerden mogen
consenteren indien andere steden willen
beloven ende presteren haere defecten te suijveren
ende gelycke anticipatie te doen.

[in marge: pointen in de voorgaende dachvaert niet affgedaen]

Op ‘t seste point nopende de pointen in de
leste vergaderinge niet affgedaen, es goet
gevonden dat die gedeputeerden hen sullen
reguleren conform voergaende resolutien daer
up genomen ende sonderlinge indien men siet
datter geen hoope van accommendatie es in de
kerckelicke saecken, dat men als dan sall
persisteren by die resolutie van tolerantie
by die meeste stemmen genomen.

[in marge: versoeck van die van Den Haege]

Op ‘t viie point nopende de remonstrantie van
die van Den Haege om mede op alle vergaderingen
van de heeren Staten beschreven te worden, zijn
die gedeputeerden gelast dit versoeck
als noch in state te stellen ten waere d’ andere
leden eemparich consenteerden in welcken
getalle zij hen sullen mogen conformeren.

[in marge: gecommitteerden ter vergaderinge van de heeren Staten Generael]

Op de deputatie ofte continuatie van de
gedeputeerden ter vergaderinge van de heeren
Staten Generael sullen de gedeputeerden
arbeyden om d’onse vanwegen dit quartier
te continueren ende met de reste hen mogen
conformeren.

[in marge: In den Raedt van Staten]

Op de continuatie van de gedeputeerden
in de Raedt van Staten sullen hen conformeren
als boven.

[in marge: In de reckeningen van de Generaliteyt]

Syn mede gelast als voren op de gecommitteerden
op de reeckeninge van de Generaliteyt.
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[in marge:voorvallende saecken]

Op ‘t leste point van de voorvallende saecken sullen
de gedeputeerden hen conformeren met de
meeste ende beste stemmen ende in cas van
swaricheyt rapport versoecken.

[in marge: blockhuysen tot Nydorp]

Es voorts goetgevonden met de bruyckers van de
landen tot Nydorp daer op een van de blockhuysen
staet te accorderen ‘t zy tot aennemingen van
‘t huys dat questieus gemaect wordt ofte 
anders om hen ‘t selve te laeten volgen ende zyn die
heeren burgemeesteren geauthoriseert om daer inne
te handelen nae haere discretie.

[in marge: Pouwels Cornelis Rypenlandt]

Es mede goetgevonden de heeren burgemeesteren te
authoriseren om noch eens met Pouwels Cornelisz.
Ryp te handelen tot affcoop van syn landt
in de Achtermeer ende in gevalle hy hem niet in
redelicheyt will laten vinden dat men ‘t selve
in sulcken gevalle sall aennemen tot tauxatie.

[in marge: Mr. Jacob van Teylingen vroetschap]

Es voorts geprocedeert tot nominatie ende electie
van een nieuw vroetschap in de plaetse van
wylen Adriaen du Gardyn, ende is by de meeste
stemmen daertoe geeligeert de E. mr. Jacob van Teylingen.

[in marge: Teylingen, Dyck ende Coren ter dachvaert]

Syn voorts gecommitteert de E. mr. Jacob van Teylingen,
Pieter van Dyck ende de secretaris Coren om van
wegen dese stede wegen te verschynen ten dachvaert
en de voors. resolutien aldaer inne te brengen
ende voorts te helpen adviseren ten meesten
dienste van de lande.

[in marge: besonige op de reckeningen van dit quartier]

Op ‘t rapport van de E. Jan Gysbertsz. Paen gecommit-
teerde ter auditie van de reeckeningen van West-
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Frieslandt ende Noorderquartieren. Es goetgevonden
dat die auditeurs met het hoiren ende sluyten
van de reeckeningen sullen voortsgaen ende voor
eerst de reeckeninge van Alcmaer ende daer-

[204 verso]

nae van d’ andere steden sonder dat men eenige
ordonnantien sall passeren die niet geteykent 
syn by die gecommitteerden volgend die resolutie
ende ‘t oude gebruyc.

[in marge: Alle jaere voir die nominatie te lesen t’ privilegie]

Op den xvii decembris XVIC sestien es
verstaen ende geresulteert dat men voortaen
alle jaeren eenige daegen voor die nominatie 
van de nieuwe magistraet in de vroetschappe
sall gelesen worden het privilegie van de
verkiesinge van de magistraet.

[in marge: Nominatie van de magistraten
voor den aenstaenden jaere]

Es voorts ten selffven daege geprocedeert
tot nominatie van ‘t dubbel getal van de
magistraten voor den aenstaenden jaere.

[in marge: Gecommiteerden om de nominatie over te brengen]

Ende syn gecommiteert de E. Mr. Jacob van
Teylingen ende Jan Ariensz. Snoeck om de
voors. nominatie aen zyn Extie te
presenteren.

[in marge: Beroerende  de continuatie van de
collectatie van de stadt – excijsen etc.]

Op huyden de naestlesten decembris 1616, es
goetgevonden, de stadts-excijsen die in ‘t loopende
jaer gecollecteert es zijn gewerden, als die bier-
excijs, wijnexcijs, brandewijnexcijs, de coren-
excijs, lakenexcijs, mitsgaders de turff ende brandt-
houdtexcijs, noch voor ‘t aenstaende jaer te doen col-
lecteren.

[in marge: Beroerende de waechexcijs]
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Is voorts gedelibereert op de respective versoecken
van Willem van Teilingen, Pieter Adriaens van Thorenburg
ende van de dochters van Pieter Laurenss Keijser, om de
waechexcijs in pachte te mogen hebben ende verstaen
dat men een proeve zoude doen met upveijlen ende
dat men d’zelve excijs zoude mogen ophouden op iiic

gulden hooger als de leste verpagtinge geweest is.

[in marge: Een nieuwe weger in de wage.]

Is mede verstaen dat men d’ ordonnantie van de wagen zal am-
plieren met een articule, dat burgermeesteren ‘t haren gelie-
ven den pachter zullen mogen bijvoegen een weger
geheel tot zijnen costen, mits dat de tegenwoordige
weger boven den tegenwoordige weger, dair den
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ten pachter geen costen ofte lasten aff hebben en zal

[in marge: Beroerende de peijlingen van de bieren]

Is voorts goetgevonden om de bierexcijsen te beneficieren
dat men den onder-scout Ele Janssoon zal belasten om
alle weken eens te gaen peijlen in de tappershuijsen.

[in marge: d’ Ordonnantie van de stede excijsen geresumeert]

Waernae geresumeert zijnde de generale ordonnancien
van de stadtsexcijsen, mitsgaders de particuliere ordon-
nancius van de vleijs- ende waechexcijsen, es goet
gevonden dezelve te arresteren, ende daerop de voors.
excijsen te verpachten.

 [in marge: d’Ordonantien van de gecollecteerde excijsen gehouden voor gecontinueert.]

Is mede verstaen, dat men den ommestanders op de ver-
pachtinge, zal verclaren dat de ordonnancien van de
verdere excijsen die gecollecteert zullen werden, gehouden
werden voor gecontinueert.

[in marge: Claes Pieterss, seepsieder collecteur, Dirck Harxsz. collecteur]

Is voorts goetgevonden Claes Pieterss., seepsieder, te
continueren totte collecte van de wijnexcijs, brande-
wijnexcijs, ende corenexcijs. Ende Dirck
Harxz van Houten totte collecte van de lakenexcijs
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voor den aenstaende jaren 1617

[in marge: Scouten ende Muijden collecteurs  van de bierexcijs]

Is van gelijcken goetgevonden Pieter Dirxz Scouten ende Bor-
rit Heindrix Muijden te continueren totte collecte
van den bierexcijs, mitsgaders van de turff- ende brandthout
op rijs, voor den voors. jare 1617 op den voet ende wed-
dens in voorleden jare.

[in marge: ‘t Huijs van Passcier te vercoopen.]

Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert, om ‘t huijs
gecomen van Passcier Lambertin ten meesten oorbaer
te mogen vercoopen.

[in marge: Teilingen, Dijck ende Corenrapport]

Op ten viien january 1617 is bij de E. Burgermeesteren
Mr. Jacob van Teilingen ende Pieter van Dijck, mitsgaders
de secretaris Coren gedaen rapport van ‘t gebesogneerde
op ten lesten dachvaert in ‘s Gravenhage.

205 verso

[In marge: Ordre onder de bierdragers (7 Juni)]

Is daernae geexamineert seker concept bij de brou-
wers ende bierstekers ingestelt, dienende tot onderhoudinge
van beter ordre onder de bierdragers, ende naer delibe-
ratie goetgevonden ’t zelve te arresteren, mits eenige
correctien daerinne gedaen, ende verstaen dat men de
ordonnancie daermede zoude mogen amplieren.

[In marge: Salaris van de collecteurs van de wijn excijs ende brandewijn excijs.]

Is voorts verstaen dat de collecteurs van de xxxx
is voorts goetgevonden burgermeesteren te authoriseren
om met Claes Pietersz seepsieder te mogen handelen
noopende ’t salaris ‘t welck hem behoort te volgen
over’t collecteren van de wijn- ende brandewijnexcijs.

[In marge: Versoeck van Claes Servaess. Wijbrandt Maertens.]

Is voorts op’t versoeck van Claes Servaess. ende
Wijbrandt Maertensz Metselaer, goetgevonden henluijden
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te vergunnen gelijcke vereeringe voor ‘t spoedich
timmeren van haerluijder huijs op’t Veneetsce eijlandt
als Wouter Joosten cum sociis om gelijcke reden is
gegunt geweest.

[In marge: Versoeck van de veechster van de Vismarckt.]

Op ’t versoeck van Geesgen Jans, veechster van 
de vischmarckt, es goetgevonden burgermeesteren 
te authoriseren, om haer toe te leggen eenige 
verhooginge, ten aensien van de verswaringe 
van haeren dienste.

[In marge: Beschrijvinge inde Haege.]

Opten xxiste january 1617 es gelesen missive
van de heeren gecommitteerden raden van de staten in 
‘s Gravenhage daer bij de heeren edelen ende 
steden werden versocht om te comen ende heure 
gedeputeerden te seijnden jegens den xxiiist 
deser in de Haege om te helpen adviseren ende 
resolveren op die twee poincten in de selve 
missive vervatet, als eerst om te 
letten hoe de staedt van de greijnen inde steden, 
es staende en ten tweeden om te helpen  
nederleggen de onrust die ter saecke 
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van de religions disputen in den Haege zijn ontstaen ende 
nae delibiratie is goetgevonden te deputeren een 
van de heeren burgermeesteren mitsgaders mr. Jacob van 
Teylingen en de secretaris om te aenhoiren de
voorslagen ende advysen die op beijde voors. poincten
sullen worden gedaen ende ingebrocht ende hen met
de meeste ende beste te mogen conformeren.

[in marge: gecommitteerden op de rekeningen van Claes Pietersz.]

Sijn voorts gecommitteert de Edelen Jan Philipsz ende
mr. Jacob Lubbrandss. Coren om te hoiren ende
sluijten de rekeningen van Claes Pietersz.
nopende die collecte van de wijn excijs, coren
excijs, ende brandewijn excijs van de jaren 1616.

[In marge: Turff en brandhout excijs beter te beneficeren.]
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Es mede goetgevonden de houttelleren Cornelis Claess. 
Kinnemaet te lasten dat zij beter ende getrouwer 
debvoir  sullen doen, ten eijnde tot benefitie van de 
turff-  ende brandhoudt excijs de schepen precijse 
aen de collecteurs werden aengebracht ende geene 
schepen weder uijtvaren sonder ceel van de 
collecteurs.

[In marge: Willem Willemsz. biersteker.]

Op ’t versoeck van Willem Willemsz. Biersteker,
om zijne gecofft erffven die hem gestelt zijn 
op xxii gulden de roede, te moigen hebben in coope nae
advenant de minste erffven gehouden hebben 
ten regarde van de schade die hij geleden heeft 
in ’t coopen van zijne huijsinge op de Biercaeye, 
is goetgevonden de heeren burgermeesteren te
authoriseren om desen aengaende met hem in 
discretie te handelen ten minste quetse van de 
stadt

[In marge: Aelbert Gerrithse biersteker.]

‘t Versoeck van Aelbert Gerritsz Crael om te
hebben atterminatie noopende de tweehondert gulden
daer inne hij bij schepenen gecondemneert is,
es affgeslaegen ende niettemin goetgevonden dat die
suppliant hem sall addresseren aen schepenen.

[206 verso]

[In marge: Franciscus Kesselius nominatie tot notaris.]

Op’t versoeck van Franciscus Kesselius, is 
goetgevonden die selffvente gunnen brieffven 
van nominatie tot het notarisampt.

[In marge: Versoeck van de waerdeijns.]

’T versoeck vande waerdeyns van de laeckeninge
laekenneringe is goetgevonden te stellen
in handen van de edele IJff Maertsz., Jan Vinck, 
ende Quirijn Jansz. om te examineren de 
ampliatie die de voorn. waerdeyns 
versoeken ende die vroetschsappe te dienen 
van haere advijsen.

[In marge: Regenten van het weeshuys.]

434



Op’t versoeck van de regenten van ’t weeshuys is
goetgevonden de selve te restitueren die
costen bij hen aengeleyt aen de camers naest
het weeshuys bij de stadt weder aen haer
genomen ende  ’t verder versoeck om te hebben
restitutie van haer erffven es gehouden in
naeder bedencken.

[In marge: Mr Jacob van Teylingen in’t collegie van de Gecommitteerde Raeden.]

Es voorts geprocedeert tot nominatie van 
een persoon in’t collegie van de heeren Gecommit-
teerde Raeden van Staten tot Hoorn in 
plaetse van Pieter Claesz. Vrijburch ende is 
daer toe bij die meeste stemmen gecommitteert 
de edele mr. Jacob van Teylingen oudtburgermeeester.

[In de marge: Jan Philipsz. in’t collegie ter Admiraliteyt.]

Is mede geprocedeert tot nominatie van 
een persoon in’t collegie van de Admiraliteyt in 
plaetse van Jan Jacobsz Stoop, ende is bij de 
meeste stemmen daer toe gecommitteert 
de edele Jan Philipsz.

[In marge: Coetenburch Teylingen ende Foreest rapport.]

Op den iiiiden february 1617 es bij de edele Adriaen 
Maertsz. Coetenburgh, burgermeester, mr. Jacob 
van Teylingen, oudtburgermeester ende Nanning 
van Foreest, secretaris, gedaen rapport van’t 
gebesoingeerde op die leste dachvaert in 
‘s Gravenhage.

207.

[ In marge: Deecken ende raedts van’tschippersgilde.]

De requeste van  deecken ende raedts van’t schippersgilde
is goetgevonden te stellen in handen van de edele Pieter 
Claesz. Vrijburgh, Gerrit Allertsz Boll ende mr. 
Jacob Lubbrantsz. Coren om de selve te examineren
daer op eenige andere te hoiren ende de vroetschappe 
te dienen van haere advysen.

[in marge: Ordonnantie van’t sanden.]
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Is voorts gearresteert de ordonantie van’t 
sanden ende goetgevonden de zelve te publiceren 
ende in handen van de santmeesteren te stellen.

[in marge; Clockluysters van de clocke in de Waege.]

Op ‘t versoeck van Lysbeth Fransdr. ende Anne 
Pietersdr. is goetgevonden het loon van de clock 
te luyen in de Waege mitsdyen ‘t selvene nu met 
twee bewaert moet worden te verhoogen 
van vijftich  op ‘t seventich gulden, mits dat 
‘t selve verdeelt sal worden van aen Lijsbeth
 Frans. veertich ende Anna Pieters dertich gulden.

 [In marge: beschrijvinge in den Hage.]

Op den xviiiden february 1617 es gelesen missive van de 
heeren Gecommitteerde Raeden van de Staten van Hollant 
ende Westfrieslandt ende van den ixden february lestleden 
daer bij de heeren edelen ende steden werden 
versoght om te comen ende haere gedeputeerden 
te seynden den xxisten der selver maent ’s avonts 
in de herberge om des anderen daechs te helpen 
adviseren ende resolveren op de poincten daer 
beneffens gaende

[ In marge: resumptie resumtie van ordonantien van de middelen.]

Ende eerst op’t eerste poinct noopende de 
resumtie van d’ ordonnantien van de middelen 
die inde aenstaende maent van martio 
verpacht sullen worden, zijn de gedeputeerden
gelast om de zelve ordonnantien te helpen 
resumeren en de hen met de meeste ende beste
stemmen te conformeren.

[207 verso]

[in marge: Combinatie van eenige quartieren ende dorpen in de verpachtinge]

Op ’t tweede point nopende de combinatie
van eenige quartieren in de verpachtinge
zijn de gedeputeerden gelast hen daer
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inne te mogen conformeren met de
meeste ende beste stemmen

[in marge: verantwoordinge van de vijff specien]

Op ’t derde point noopende de verant-
woordinge van de middelen op de wijnen, bieren,
sout, zeep ende laeckenen zijn de gedeputeerden
gelast als voren.

[in marge: consideratien opte verpachtinge van de convoyen]

Op’t vierde point noopende de consideratien
gemoveert op’t concept van de verpachtinge
van een gedeelte van de convoyen zijn de
gedeputeerden gelast als voren.

[in marge: differenten in de kercken]

Op ’t vyffde point noopende de differenten
in de kercken ende onder de kerckelicke personen
ontstaen ende in specie om te besoingieren
op de voorslach van dat eenige kerckelicke
ende politycke personen souden worden gecommiteert
om te examineren de resolutien in desen
tot meermaels tot een moderate tolerantie
genomen en daer van rapport te doen, zijn
die gedeputeerden gelast desen voorslach
te amplecteren ende daer op te helpen besoingeren.

[in marge: Saecken van Gulich ende Cleve]

Op’t sesde point noopende de propositie van den 
heere ambassadeur van de Co. Mt. van
Groot Brittagnien noopende ’t voltrecken van
 het tractaet van Xanten ende ontruyminge
van de steden in de lande van Gulick ende Cleve
sijn de gedeputeerden gelast hen te mogen
conformeren met de meeste ende beste
stemmen.

[in marge: Betalinge van de Franche regimenten]

Op ’t viie point noopende d’ ordre dienen souden
sall op de betalingen van de Franche regiment
syn gelast als voren.
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[in marge: Te commiteren uyt Suyt Hollant in ’t collegie alhyer ende wederom van dit 
quartier in Zuyt Hollandt]

Op ’t viiie point om eenige uyt de edelen ende steden
te hebben in ’t collegie van de heeren Gecommiteerde
Raden van West Frieslandt ende Noorderquartiere
mits dat wederom eenige uyt dese steden souden
comen in ’t collegie van Zuyt Hollant es goetgevonden
’t selve als noch te houden in bedencken ter tijt toe
men sall sien wat desen aengaende op de beschryvinge
tot Hoorn geresolveert wordt.

[in marge: pointen te voren niet affgedaen]

Op de pointen in de leste beschryvinge niet affgedaen
zijn de gedeputeerden gelast hen te reguleeren
nae voorgaende resolutien hyer op genomen

[in marge: Voorvallende saecken]

Op ’t leste point nopende de voorvallende
saecken sullen hen conformeren met de meeste
ende beste stemmen doch in cas van swaricheyt
rapport versoecken.

[in marge: Gecommiteerden ter dachvaert]

Sijn voorts gecommiteert de E. burgemeester
Adriaen Maertsz. Coetenburgh, Pieter van Teylingen,
oudt burgemeetser ende de secretaris om op de voors.
beschryvinge in Den Haege te compareren.

[in marge: Beschryvinge tot Hoorn]

Es mede gelesen missive van de heeren gedepu-
Gecommitteerde Raden van Westfrieslandt ende
Noorderquartiere van de xvien februari deses
jaers daer bij de heeren magistraten van desen
quartiere versocht worden haere geduputeerden
te seynden den xxien der zelffve maent
tot Hoorn om te helpen advyseren ende resolveren
op de pointen daer beneffens overgesonden.

438



[in marge: Misverstanden in ’t stuck van de subsidien ter Admiratiteyt]

Ende eerst op ’t eerste point bij welcke
middelen het misverstant ende disordre over
het stuck van de subsidie aen de Admiraliteyt
gevallen, gerecht sullen worden, sijn de
gedeputeerden gelast om te helpen arbeyden tot
weeringe van de disordren ende confusien, mits

[208 verso]

dat men dese stadt sall erkennen inde
toerustingen van de schepen van oorloge ende
daer inne dese stadt niet minder in ’t getal
van de capiteyenen laete volgen als de vierde,
vyffde off uyterlick ’t sesde.

[in marge: iemant uyt Zuythollant te seynden in dit quartier ende weerom iemant uijt het 
Noorderquartier in Zuythollant]

Op ’t tweede point off men volgende het point
van beschryvinge van de heeren Staten van Hollant 
eene uyt de edelen ende eenige vanwege
de steden van Hollant in desen collegie sall
ontfangen, zyn de gedeputeerden gelast
indyen de selve bij dese gelegentheyt eenige
voordelen van dit quartier konnen bedingen
voor de stadt, dat men in sulcken gevalle
’t versoeck van die van Zuythollant sall affslaen.
Maer soo men siet dat men bij dit quartier
niet en mach vercrygen ’t geene redelick es, 
dat men in sulcken gevallen naeder op ‘t 
versoeck van die van Zuythollant sall letten
ende zijn de gedeputeerden gelast om op te
soecken alle oude resto resolutien nopende de pretensien
van dese stadt ende daer uyt de apparentste
te nemen.

[in marge: Off men niet in staet van liquidatie sall brengen de wachters die tevoren zijn 
geroyeert]

Op ’t vierde point off men niet in staet van
liquidatie niet en sall brengen alle de
betalingen die aen eenige steden voor de wachters
opd zijn gedaen ende op de staet van liquidatie
geroyeert, zijn de gedeputeerden gelast
’t selve voor dese tyt noch uyt de liquidatie
te laeten.

[in marge: Gecommitteerden ter dachvaert tot Hoorn]
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Syn voorts gecommitteert de edele Jan Pietersz
Stoop burgemeester ende meester Jacob van Teylingen
om de voorseide resolutien tot Hoorn inne te brengen.

209

[in marge: Versoeck om een volmolen te setten]

Op ’t versoecke van Isbrant Jansz. en Claes Cornelisz.,
timmerluyden, syn de heeren burgemeesteren geauthoriseert
om met de supplianten te handelen nopende ’t stellen van
een volmolen33 op de cant van de vaert die geschoten
sall worden door de Egmondermeer.

 [in marge: Burgemeester Dyck in plaets van Stoop]

Op den xixen february 1617 es mits de indispositie 
van burgemeester Stoop goetgevonden in desselffs
plaetse te comitteren de edele Pieter van Dyck,
burgemeester, om op morgen te reysen op de dachvaert
tot Hoorn indien de burgemeester Stoop hem
alsdan daertoe noch ingedisponeert vindt.

[in marge: Renten te doen reduceren jegens een penning twintich]

Es voorts goetgevonden dat men alle de renten
op de stadt lopende jegens den penning xvi
sall doen reduceren tegens den penning xx
ende indiyen iemant de reductie niet lijden
en will, dezelve aff te lossen.

[In marge: Ordonnantie op ’t ballasten ende sanden]

Op de requeste van Nicolaes Pasman, opsiender
ende executeur van de ordonnantie op ’t ballasten
ende sanden gemaect, es bij interpretatie
verstaen dat het ballastgelt  genomen
sall worden nae advenant van de lasten die
de schepen innemen ende niet nae advenant
haere groote.

[in marge: Lastgelt by Pasman te ontfangen]

Es mede goetgevonden dat de voornoemde Pasman
bij provisie het costgelt sall ontfangen in een
besloten bos die men daertoe sall ordonneren,
mits dat men t’einde t’jaer op zyn sallaris sall
letten.

33 Volmolen = molen waarmee gevold wordt. Vollen = wollen weefsel doen vervilten.
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[in marge: Dirck Jansz. huijdencoper]

Opte requeste van Dirck Jansz. huydencoper
om in coop te hebben de suydelickste acker
van de plaets van ‘t Hontsbosch, om de selve mitsgaders
de keet aldaer staende bequaem te maecken
te maecken tot loyeryen, es niet goetgevonden
alsnoch te disponeren, maer ’t selve te houden in
in bedencken.

[209 verso]

[in marge: Schutteryen gelyck te maecken]

Op de requeste van den capiteynen van de jonge
schuttersdoelen es goetgevonden dat de
vier capiteynen van beyde de doelens haere
ceelen van de vaendels ter goeder trouwen
sullen overleveren aen de heren burgemeesteren
omme voor ’t eerste alle de vaendels by
lotinge uyt de nieuwe aen te nemen schutters gelijck
te maecken ende dat tselve gedaen synde
de capiteynen hen sullen reguleren nae
’t vierde articule van de caerte.

[In marge: Dijck ende mr. Jacob van Teilingen rapport]

Op den xxven februarij 1617 is bij den burger-
meester Pieter van Dijck ende mr. Jacob van Teilingen
gedaen rapport van ’t gebesogneerde op ten dach-
vaert in tott Horen gehouden.

[in marge: Off men eenigen van de adel off uijt de steden van Zuythollandt zal ontfangen in ’t
collegie tot Horen]

Is voorts bij occasie van ’t voors. rapport, naerder gedelibe-
reert op ’t viiie point van de beschrijvinge van de dachvaert
in ’s Gravenhage op ten xviiien deser in naerder bedencken
gehouden, ende eijnttelick goetgevonden de gede-
puteerdens zijnde ter voorseide dachvaert, te lasten
om te verclaren dat hare principalen op de versochte
receptie van een uijt den adel in ofe eenige anderen
gedeputeerdens uijt Zuijdthollandt in ’t collegie tot
Horen, wel hebben gedelibereert, doch mits de importantie
ende gewichticheijt van de sake, daer op noch geen reso-
lutie en hebben genomen, maer goetgevonden dit
point noch te houden in naerder bedencken. 

[in marge: Versoeck van meester Pieter Caranck]
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Op ’t versoeck van meester Pieter Caranck, conrector,
is goetgevonden den zelven te consenteren dat hij
voortaen zal mogen wonen in zijn eijgen woninge
ende hij is hem voorts in plaetse van de zijn vrije
woninge gegundt een jaerlixe huijre van lxx
gulden, midts dat hij voor ’t aenstaende jaer de stadts-
woninge zal aennemen voor den somme van
xlviii gulden om dezelve t’zijnen laste ende pericule
te mogen verhuijren.

210

[in marge: noopende de receptie van een uijt de edelen in ’t collegie tot Horen etcetera.]

Op ten iiien februarij martij anno 1617 is bij occasie
van sekere missive van de gedeputeerdens deser stadt zijnde
ter dachvaert in ’s Gravenhage van nieus geresumeert
het point van de beschrijvinge sprekende van ijemandt
van de edelen te ontfangen in den collegie tot Horen ende
toe te staen van de wisselinge van eenige gedeputeerden
 uijt de respective collegien van Zuijdthollandt ende Noor-
derquartiere. Ende na deliberatie es goetgevonden als-
noch te persisteren bij voorgaende resolutie.

[in marge: Reductie van de renten]

Op ten xxven marty 1617 es verstaen dat men de
reductie van de renten die men doen sall jegens den
penning twintich, sall nemen nae den eerst-
comenden verschyndach ende dat de zelve reductie
oversulcx nae de zelve tyt sall beginnen loop te
hebben.

[in marge: Sloot in de Egmondermeer]

Es voorts goetgevonden dat men door de gecomitteerden
op ’t stuck van sloot in de Egmondermeer te
maecken sall doen beraemen een acte en de
zelve doen teickenen bij degeene die bij
de zelve sloot gebaet sullen zijn.

[in marge: Rapport van ’t gebesoingieerde ter dachvaert in Haghe]

Es mede gedaen lapport rapport bij de edele Adriaen
Maertsz. Coetenburg, burgemeester, ende mr. van
Teijlingen, oudtburgemeester, mitsgaders de secretaris
Foreest gedaen rapport gedaen van ’t gebesoingieerde
ter lesten dachvaert.

[in marge: Bedyckinge van de Purmer]
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Op den xen aprilis anno 1617 es bij de heeren
burgemeesteren gerapporteert dat bij de gedeputeerden
van steden Edam ende Monnickendam alhijr in
competent getal geweest zijnde, versocht es
geweest dat de heeren van Alcmaer souden willen
toestaen t’octroy van de bedyckinge van de
Purmer, ende nae deliberatie op ’t zelve
rapport es alsnoch verstaen dat men door de
bedyckinge van de Purmer niet dan schade voor

[210 verso]

dese stadt heeft te verwagten ende dat men 
daeromme soo ’t mogelick waere ‘t bedijken sall            
soeken te beletten, ofte tenminsten te protra-              
heren ende over sulcx soo vanwegen dese stadt,              
als vanwegen de Uijtwaterende Sluysen sall soeken          
eenige gedeputeerden te seynden aen die van
Edam, om aldaer van de vroetschappe te 
verstaen off zij gesint zijn te rexxxxxxen te
renuncieren van hare octroy, nopende de                   
diephoudinge van de haven. Ende zijn daertoe 
gecommitteert een van de heeren burgemeesteren, neffens        
de E. Pieter van Teylingen oudtburgemeester.                

[in marge: De verpondingen civilick te innen]

Is voorts goetgevonden de heeren burgemeesteren         
te authoriseren, om in d' executie van de                   
verpondingen te gebruycken eenige moderate
discretie, ende oversulcx eenige luyden van
sobere x qualiteyt te geven eenige atter-
minatie, blijvende de resolutie voor die-
gene die 't om Goodts wille begeeren,
in weesen.  

[in marge: Pointen van reces]

Sijn voorts geexamineert de pointen van reces
daerop de heeren edelen ende steden van Hollant
volgende 't affscheyt in de laeste vergaderinge
genomen beschreven sijn om jegens den xien 

aprilis wederomme in de vergaderinge te
verschynen om by continuatie te helpen        
besoingieren op de voors. pointen van reces.

[in marge: Differenten in de kerckelicke saeken]
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Ende op 't eerste point nopende de deputatie
van de politycke ende kerckelicke personen
om eens te comen tot bevorderinge van een
goede accommodatie in de questien onder
de kerckelicke personen ende in 't landt ontstaen
nopende de vyff pointen, sijn de gedeputeerden
gelast om hen op 't selve point ende
't geene daeraen cleeft te mogen conformeren
met de meeste en de beste stemmen.

211

[in marge: Aennemen van waertgelders]

Op't tweede point om in cas van noot aen te nemen
xxxx vierduysent waertgelders, sijn de gedeputeerden
gelast hen te mogen conformeren met de
meeste ende beste stemmen.

[in marge: Aenneminge van nog vierduysent man]

Item om jegens alle apparente swaricheyden, die
de landen souden mogen overcomen, x te mogen
versterken het volck van oorloge met vier-
duysent man, zijn de gedeputeerden gelast
als voren.

[in marge: Assistentie van Sweden]

Item op de versochte assistentie ende ordre van-
wegen den coninck van Sweden nae inhout       
van de gedaene propositie, sijn de gedeputeerden
gelast als voren.

[in marge: Versochte assistentie van Savoyen]

Item op de versochte assistentie van de hartoch van  
Savoyen mede volgende de propositie, sijn de
gedeputeerden gelast als voren.

[in marge: Middelen op alles nodich]

Item op de middelen op alles nodich, sijn de
gedeputeerden gelast hyer op te mogen aen-
hoiren de voorslaegen ende hen te mogen conformeren
met de beste stemmen, doch in cas van
swaricheyt rapport versoecken.
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[in marge: Placcaet jegens 't schrijven, preken en spreken]

Op 't leste point noopende ‘t arresteren van 't     
placcaet jegens ‘t menichvuldich schrijven      
preken ende spreken, dienende tot voedinge
van onruste, sijn de gedeputeerden gelast
‘t zelve te mogen helpen arresteren, mits dat
geleth worde dat daeruyt niet en volge eenige
persecutie in de gemoeden onzer gemeente.

[in marge: Roert de saecke Adolphi Venatoris]

Op den xien aprilis 1617 syn gelesen drie requesten
d’eene van den kerckenraet, de tweede van              
eenige van de gemeente ende veele liefhebbers der
gereformeerde kercke ende de derde van Adolpho
Tectandre Venatore. Dienende de eerste om aen

[212verso]

bij de heeren Staten te procureren, dat de heeren
Staten souden mogen nemen contentement
over de verclaringe Venatoris nopende de
Godtheyt Christi ende dat daerna over
de vordere articulen sy voorts soude mogen
werden gehoort, ende de twee andere om den
voornoemde Venatorem gerestitueert te hebben
in zijn geheel, ende dat de heeren van de vroetschappe
daertoe souden willen verleenen hare
favorabele voorschrijven. Ende na deliberatie
es verstaen dat de geduputeerden de saecke
sullen communiceren met den heere Olden-
barnevelt ende andere vertrouwde vrunden
in Den Haege om te sien in wat voegen de resolutie
jegens Venatorem genomen soude mogen            
werden gemitigeert ende sullen voorts de
gedeputeerden in de vergaderinge aenhouden om
den voornoemden Venatorem andermael bij de      
vorige ofte andere gedeputeerden gehoort te
worden.

[in marge: Roert de saecken van de Admiraliteyt]   

Op de questie rakende 't stuck van de
equipagie ende 't geene daeraen cleeft, syn de
E. mr. Jacob van Teylingen ende Jan Philipsz.
gecommitteerden in de collegien van de Gecommitteerde
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Raden ende ter Admiraliteyt gelast om by de
gedeputeerden van Hoorn te sonderen precyse
wat accommodatie die van Hoorn dese stadt
souden willen toestaen ende oock wat sy in ‘t
regardt van d' andere cleyne steden souden
willen doen om 't selve gehoort, naeder op de  
saecke geleth te worden.                            

[in marge: Gedeputeerden ter dachvaert]     

Syn voorts gecommitteert ter dachvaert in    
's-Gravenhage twee van de heeren burgermeesteren
mitsgaders IJff Maertsz. lakenkooper ende
Jan Ariensz. Snoeck.
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[in marge: 't Maken van de vaert in de Egmondermeer]      

Ten zelffven daege rapport gedaen synde bij de gede-    
puteerden gebesoingieert hebbende nopende ’t maken   
van de vaert door de Egmondermeer, es verstaen
dat men vanwege de stadt daertoe eens voor all
geven sall 't landt 't welck daertoe vergraven sall
worden ende noch hondertvyftich gulden aen gelde
mits dat de reste becosticht sall worden by de-         
geene die daermede gebaet syn.

[in marge: Versoeck van de bedyckers van de Purmer]  

Syn voorts binnen gestaen de E. mrs. Elbert Veer
ende Adriaen Berckhoudt, mitsgaders eenige
gedeputeerden van de steden van Edam ende
Monickendam, versoeckende dat de heeren van
Alcmaer souden willen toestaen 't verleenen
van 't octroy noopende de bedijckinge van de
Purmer, ende naedat de voornoemde heeren in 't lange
waren gehoort, es verstaen dat men voer
ende aleer op 't voors. versoeck te disponeren,
behoort te hebben versekeringe van die van
Edam dat sij haere sluys tot allen tyden
sullen dicht houden ende over sulcx renuncieren 
van haere octroy.  

                                      
[in marge: Beroerende de quaestien ter sake van de aequipage van de scepen van oorloge]

Op xxx den xxiiste april 1617 is gelesen seker con-          
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cept ofte voorslach gemaect bij die van de Admiraliteyt
tot Enchuijsen, tot accommodatie van de disputen ontstaen  
tusschen die van Alcmaer ende Munnickendam, mitsgaders
de steden van West-Frieslandt, noopende de equipagie van de  
scepen van oorloge etc., in effecte medebrengende
dat die van Alcmaer ende Munnickendam voor dit loopende
jaer het derde scip van oorloge, met een capitein zullen mogen
voorsien ende voortaen alle jaren het vde scip van
oorloge, behoudelick als het gebeurt dat er seven worden
geequipeert, dat dan zij d’voors. twee steden boven         
het vde scip, oock het viide scip van oorloge met
een capitein zullen voorsien etc. Ende naer deliberatie

212 verso

is goetgevonden, alvorens hier op te resolveren, dat men
eerst zal onder staen ende sonderen off  de steden van
Horen, ende Enchuijsen, den voorn. voorslach zouden
willen aennemen, ofte niet. Om 't selve verstaen
zijnde naerder hier op gedelibereert ende gedaen te 
weren zoo men daer nae bevinden zal ten dienste deser
stede te behooren.

[In marge: Rapport van de gedeputeerden ten dachvaert.]

Opten iste meij  1617 es bij de E. Mr. Johan van 
Wittendel  burgermeester, IJff Maertsz. laeckencooper
ende Jan Ariensz. Snoeck mitsgaders mitsgaders
Nanning van Foreest secretaris gedaen
rapport van 't gebesoingieerde ter dachvaert
in Den Hage van de xvj en aprilis tot den naest-
lesten aprilis 1617 incluijs.

[In marge:  Vereijst versoeck van de bedijckinge van de Purmer.]

Ende voorts alsnoch verstaen dat men in de 
vergaderinge van de Uijtwaterende Sluijsen alsnoch
niet en sall toestaen 't versoeck van de 
bedijckinge van de Purmer tenzij die van 
Edam eerst presteren de dichthoudinge
van de Vrouwensluijs tot Edam voor alle tyt
ofte dat anders een sluijs gemaect sall
worden inde Weeren.

[In marge: Beroerende die queste van de equipagie.]

Voorts nadyen men verstaet dat eenige van de
heeren gedeputeerden van de Admiraliteyt hen
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alhyer sullen laeten vinden om eenige naeder
voorslach te doen tot accommodatie van de 
questie die in desen ontslaen es op 't
stuck van de equipagie, soo es goetgevonden
die selve gedeputeerden te hoiren ende op haere
voorslaegen naeder letten, mits dat men midde-
lertijt met die van Edam, Monnickendam
ende Purmerende sall sien te besoingieren, ende 
van hen verstaen hoe verre zij 't accordt
met hen gemaect souden willen trecken.

213

[In marge: Questie  in de kercken van Oudewater.]

Opten vi en meij 1617 es gelesen missive van de heeren
Gecommitteerde Raeden van Staten van Hollant ende 
Westvrieslandt van date den v en meij bij de
welcke gevoecht ende overgesonden worden worden
de proceduren gevallen ende gehouden binnen
Oudewater beroerende de questie in de kercke
aldaer ontstaen, daer op de heeren edelen ende
steden versocht worden te comen ende haere
gedeputeerden te seynden inde gecontinueerde     
vergaderinge om op de voors. saecke te helpen
ten beste te adviseren ende te resolveren ende
zijn de gedeputeerden deser stede gelast
om niet alleene in dese particuliere saeke
maer oock in de principale saeke van de kerckelicke
geschillen te helpen mainteneren d' autoriteijt
van de heeren Staten ende de resolutien bij de zelve 
genomen tot een moderate  tolerantie en dienvolgende te helpen weeren
alle scheuringen.

[In marge: Gecommitteerden te dachvaert.]

Ende zijn voorts ter voors. vergaderinge bij continuatie
gecommitteert de Edele Mr. Johan van Wittendel
burgermeester, IJff Maertsz. laeckencooper ende Jan
Ariensz. Snoek vroetschappen, mitsgaders de
secretaris.

[In marge: Jan Thomasz. Trompetter.]

Opt versoeck van Jan Thonasz. Trompetter
om te hebben eenige jaerlicxe huyshuyre 
sijn de heeren burgermeesteren geauthoriseert
om hen met hem eenige nieuwe conditien te 
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maecken ende hem voort voorleden te mogen
accorderen twintich gulden ende voort toecomende
't jaers ses ende dertich gulden.

[In marge: Turfvolsters.]

Op 't rapport van de Edele Jan Jacobsz. Stoop ende Gerrit
Allertsz. Bell es goetgevonden te arresteren       
de ordonnantie op de turfvolsters geraemt, 
mits dat men bij de zelve noch voegen sall
dat de zelve volsters datelick nae het 
aftvollen van eenich werck gehouden sullen
zijn 't selve aen de stadts excysers aen te geven
op pene van privatie van haere dienst.

213 verso

[In marge:  Ordonnantie van de bierdragers.]

Es mede goetgevonden de twee articulen
bij de opsiender van de bierdragers voorgestelt
te sonden voor gearristeert ende deselve 
te amplieren in de ordonnantie van de 
bierdragers.

[In marge: Wijnant Gerritsz. Balck.]

Opte requeste van Wijnant Gerritsz. 
Balck om te hebben gelijke gratie als anderen
op 't Veneetsche eylandt gettimmert
hebbende es gegunt, sijn de heeren burgermeesteren
geauthoriseert om hen alvoren te
informeren off hij mede geweest is van 
de eerste die getimmert hebben ende ingevallen
jae, sijn de heeren gelast om den suppliant 
gelijcke gratie te doen als anderen.

[In marge: Schoutendienaers.]

Opt versoek van Jan Harmensz. ende Sijmon
Gerritsz., schoutendienaers, es dezelve 
geconsenteert bij provisie elcx ses gulden 
's jaers voort bewaeren van de kercke gelijck
d' andere zijn hebbende.

[In marge: Purmer.]
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Opten xvi de mey 1617 't versoeck van de bedijckings
van de Purmer geresumeert sijnde es alsnoch
verstaen te persisteren bij voorgaende resolutien.

[In marge: Rapport van 't gebesoingieerde ter dachvaert.]

Opten xvij de mey 1617 es bij de burgermeester
Wittendel, IJff Maertsz. laekencooper
Jan Ariensz. Snoeck ende de secretaris
Foreest gedaen rapport rapport van 't  
gebesoingieerde ter dachvaert tot den
xiijde mey 1617 incluys.

[In marge: Venator.]

Op de requeste van Adolpho Venatore
om in zijn geheel wederom gestelt ofte ten 
minsten in dese stadt ende alle andere
plaetsen geadmitteert te worden, sijnde
gedeputeerden gelast om op dese saecke
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in de vergaderinge van de heeren Staten t’helpen hen te 
reguleren nae voorgaende resolutie ende hen in dese
saecke gedraegen nae de goede raet die zij van de eenige
vertrouwde vrunden sullen ontfangen.

[In marge: Purmer.]

Es voorts rapport gedaen van 't gepasseerde in het
collegie van de Uytwaterende Sluijsen nopende de saecke
van de Purmer, ende zijn gecommitteert de Edele Pieter 
Claesz. Vrijburch ende Mr. Jacob Lubbrantsz. Coren,
om bij provisie te nemen de peijl soo omtrent
de landen aen Saenen ende elders als hyer voor de
stadt en dat zij sullen mogen nemen tot haere
hulpe Anthonis Ariensz. Metius landtmeter, ende 
den dyckgraeff van de Uijtwaterende Sluijsen.

[In marge: Purmer.]

Op den xxiiij ste Maij 1617, is bij Pieter Claesz. Vrij-
burch ende Mr. Jacob Lubbrandtsz. Coren, gedaen rapport
noopende den peijl bij henluyden vermogens haere com-
missie van den xvij de deser genomen.
Ende dewijle verscheijden gedeputeerdens uijt de omleggende 
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geinteresseerde dorpen uijtgecomen zijnde, versochten
met de heeren vroetschappen te comen in conferentie
noopende den peijl ofte hoochte van 't water, dewelcke zijluyden 
in cas van bedijckinge van de Purmer, tot accommodatie
van de stadt zouden cunnen toestaen. Is goetge-
vonden te committeren de heeren burgermeesteren mitsgaders
de Edele Pieter Jacobsz. van Teijlingen, ende d’voornoemde gedeputeerden
Vrijburch en Coren om dienaengaende mette gedeputeerdens van de dorpen te 
comen in communicatie.

Waernae gerapporteert zijnde dat de voorslagen van de voors.
dorpen, niet en waren van eenige apparentie, is goetge-
vonden onse gedeputeerdens in 's Gravenhage ter dachvaert
zijnde te adviseren van 't voors. besogne, ende henluijden
dienvolgende te lasten om hen te reguleren naer voorgaende
resolutien.

[214 verso]

[in marge: Rapport van ’t gebesonigieerde ter den dachvaert in Den Haege]

Opten iiiien juny 1617 es bij de Edele Meester Johan 
van Wittendel burgemeester, mitsgaders IJff 
Maertsz. lakencooper ende Jan Ariensz. Snoeck 
vroetschappen, ende de secretaris Foreest 
gedaen rapport van’t gebesoungieerde in Den Haege 
tot den xxviien meij 1617 toe.

[in marge: Venator]

Opte requesten vande kerkenraet der gemeynte 
deser stede, ende die van de gemeynte ende 
burgerye liefhebbers der gereformeerde 
religie, es goetgevonden de gedeputeerden
te lasten, gelijk bij voorgaende resolutien opde sake Venatoris es 
gedaen, ende dat de zelve oock sulllen mogen 
arbeyden, dat de deductie aen de professoren 
overgelevert ende ’t geene dezelve professoren daer op 
gebesonigieert mogen hebben metten eersten 
wederom aende vergaderinge sall mogen worden 
overgebracht.

[in marge: Beroepinge van een predicant bij leeninge]

Es voorts goetgevonden bij provisie ende bij 
forme van leeninge te beroepen een goet, 
geleert, vreedtsaem predicant, ende zijn 
gecommitteert de E twee van de heeren
burgemeesteren, mitsgaders de Edele Jan Philipsz.
ende Cornelis Dirksz. coorncoper, om daer op met 
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die vande kerckenraet te handelen.

[in marge: Versoeck van schippers.]

Opten xxiiiien  junij 1617, es gelesen sekere 
remonstrantie van de schippers, daerbij sij versoecken 
dat haerluyder caerte ofte ordonnantie zoude mogen geampli-
eert te werden met sekere articulen, ende naer deliberatie 
es goetgevonden henluyden te accorderen, eerst dat 
niemandt vande gildebroederen den deecken ofte raedts 
met woorden ofte wercken mach injurieeren, stooten,
smijten, off met op deselve te trecken, op een peine van 
iii gulden, te appliceren 2/3 voor ‘t gilt, ende 1/3 voor de knecht, 
ende voort een beurt te verliesen,

215

ende suspensie voors. tijt van vi weken.
onvermindert den officier sijn actie.
Item dat de ordinaris veerman aen de caeij leggende, om op zijn beurte aff te 
varen, niet en zal mogen in de herberge gaen sitten drincken 
op de peine van iii gulden ende een beurt te verliesen, mits dat 
zoowel de gene die met hem in een veem vaert tot Amsterdam vaer
zal mogen bekeuren, als de knecht van ’t gilde hier ter stede, die 
1/3 van de voors. boeten zullen genieten, ende d’andere 2/3 zullen comen
ten prouffijte van ’t gilde. Ende lestelick dat 
degene die onwillig blijft om te voldoen de v stuijvers die 
zij jaerlix moeten geven, daer voor gearresteert sullen mogen 
werden, ende ’t arrest violerende verbeuren xxx stuijvers ten 
prouffijte als boven. Ende noopende ’t leste articule, daer
bij zij versoecken, dattet xlste articule van haer ordonnantie zoude werden 
gecorrigeert, in voegen dat geene scippers eenige vrachten 
van een man minder zoude mogen aennemen als tot iiie gulden 
es naedat daer tegens gelesen was een contra versoeck 
van verscheijdene burgeren, affgeslagen.

[in marge: Kinderen van Jan Reijersz. Houtsager.]

Is voorts goetgevonden de regenten van’t weeshuijs te 
authoriseren om de kinderen van Jan Reijersz. Houtsager
 te mogen innemen inden voors. huijse, i3weqqqqqqndien zij 
niet en excederen de jaren inde ordonnantie van den zelven 
huijse gepraefigeert.

[in marge: Beroerende de beroepinge van een een predicant bij leeninge. En ’t concipieren 
van een kerckelijke ordonnantie.]

Waernae van nieus gedelibereert zijnde, noopende de 
beroepinge van een nieu predicant bij leeninge off anders, 
es goet gevonden, alvorens daertoe te procederen, dat men
aen onse gedeputeerdens, zijnde in ’s Gravenhage, zal 
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scrijven,  ten eijnde zij desen aengaende communiceren met 
den heere advocaet, ende daerop verstaen sijn advijs.

Ende gedelibereert zijnde, noopende ’t beramen van een 
kerckelycke ordonnantie, die men bij provisie binnen dese stede 
zoude mogen practiseren, es goetgevonden ’t zelve
te houden in bedencken totte thuijscomste van onse 
gedeputeerdens.

[in marge: Rapport van gedeputeerden ten dachvaert.]

Opten 1en july 1617 es bij de Edele mr. Johan 
van Wittendel burgemeester, Ijff Maertsz. 
laeckencooper ende Jan Ariensz. Snoeck, vroet-
schappen, mitsgaders Nanning van Foreest, 
secretaris, gedaen rapport van ‘t gebesoigieerde 
ter dagvaert in ’s Gravenhage tot den
xxiiiien juny toe.

[in marge: Beroepinge van een predikant bij leeninge.]

Es voorts goetgevonden nopende ’t beroepen 
van een predikant te persisteren bij 
voorgaende resolutien ende dienvolgende 
de beroepinge van een predikant te doen 
bij leeninge, ende zijn daertoe gecommitteert 
de voorgaende genomineerden bij de resolutie 
van ’t jaer den iiiien juny 1617. Ende es bij 
provisie goetgevonden daer toe te despicieren 
de persone Johannis Geesterani.

[in marge: Versoeck van de schoenmaeckers gilde.]

Opten xen  july 1617 es op de requeste 
vanden deecken ende raets van ’t schoenmaeckers-
gilde, mitsgaders op de contrarie redenen van 
diegeene die de loyerye hanteren, goet
gevonden d’heeren burgermeesteren te authoriseren
om partyen ten wederzijden te hoiren ende 
is ‘t doenlick te accorderen, ende soo niet, 
aen de vroetschappe rapport te doen.

[in marge: Versoecke vande bierstekers.]

Op de requeste van de gemeene bierstekers,
om te hebben eenige ordonnantie haere 
neringe concernerende, es goetgevonden 
te committeren de edele Pieter Jacobsz. van 
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Dijck burgemeester, Adriaensz. Hendricxz. Rabbi, 
Pieter Claeszoon Vrijburch, ende Gerrit Allertsz. 
Bell, om de stucken bij deselve overgelevert 
te examineren, ende is ‘t noot de geïnteresseerden 
daer op te hoiren, ende de vroetschappe rapport 
te doen.

216

[in marge: Publicatie vande nieuwe verpondingen.]

Es voorts goetgevonden eerstdaegs te doen 
de publicatie van de ommeslach van verpondingen 
over de huysen ende landen voor ’t aenstaende jaer, 
ende dat op de voet van ’t voorleden jaer.

[in marge: Auditeurs vande reeckeninge van verpondingen.]

Ende sijn tot auditeurs vande reeckeningen vande 
collecteur van de verpondingen gecommitteert de edele
Adriaen Hendricxz. Rabbi, Jan Gijsbertsz. Pau, 
Borrit Hendricxz. Muyden ende Mr. Jacob Coren 
Lubbrantsz.

[in marge: Questie in het schippersgilde.]

Op de questie gemoveert bij de deecken ende 
raedts van ’t schippersgilde, nopende ’t laeden vande 
schuyten comende van Schagen, Nijdorp, Winckel 
ende andere omleggende dorpen, es verstaen bij
interpretatie vande ordonnantie van de voornoemde schippers, 
dat de schuytvoerders van de dorpen in haere
ladingen sullen wesen onverhindert, gelijck de
zelve tot noch toe zijn geweest, mits dat 
de gearresteerde schuytvoerder voor dese 
mael sall voldoen de costen van’t arrest.

[in marge: Cornelis Claesz. Volger.]

Op te requeste van Cornelis Claesz. Volger, es 
goetgevonden den zelfven te gunnen soodaenige 
gratie inde betalinge van sijne termijnen nopende 
zijn gecoste erffve op ’t Veneetsche eylant, 
als andere van gelijcke natuyre zijnde, es 
gegunt.
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[in marge: Verschijninge tot Hoorn.]
[in marge: Verpende t’Admiraliteyt.]

Es voorts gelesen missive van de heeren Gecommitteerde
Raeden vande Staten van West Frieslant ende 
Noorderquartiere van de viien july, daerbij d’heeren 
magistraten werden versocht om op dingsdach
toecomende tot Hoorn te verschijnen, om 
te helpen adviseren op de confusie ende oneenicheyd
ontstaen in ’t stuck van de Admiraliteijt. Ende
sijn de gedeputeerden gelast ten te reguleeren 
nae de resolutie hyer op den xviiien february
                                                                                                                                                                  
216 verso                                                                                                                                      

                                                                                                                                          
lestleden genomen ende geensints daer van te resilieren                                                             
ten zij dat men ten minsten  hebbe voor dese                                                                               
stadt de vyffde capiteyn in den ordre.                                                                                          

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          

[in marge: Nopende het diepen van buijten grachten.]                                                                
                                                                                                                                          

Op de requeste van de capiteijnen vande respective                                                                    
Doelens om de buijtengrachten te verdiepen                                                                               
es well verstaen `t selve nodich te zijn maer                                                                                
dat men `t selve voor eenige tijt noch houden                                                                              
sall in bedencken.                                                                                                                         

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

[in marge: Missive vande Gecommitteerde Raeden. Kerckelicke saecken. Verpachtinge 
vande Middelen.]          
                                                                                                                                                
Op den xven julij 1617 gelesen zijnde missive                                                                              
vande heeren Gecommitteerde Raeden van de Staten                                                                  
van Hollant ende West-Frieslant vande xen julij                                                                           
mentionerende van `t occuperen vande clooste-                                                                          
kercke ende voorts om op de ongeresolveerde                                                                             
ende andere occurrerende saecken als mede                                                                                
op verpachtinge vande middelen te helpen                                                                                  
doen ende disponeren als voor den meesten                                                                                
dienst van den lande bevonden sall worden te                                                                             
behoiren. Ende daer op gedelibereert zijnde                                                                                
es goet gevonden de gedeputeerden ten beraemden                                                                     
dage ter vergaderinge te deputeren, te lasten                                                                               
om hen nopende de kerckelicke saecken te                                                                                  
reguleren nae voorgaende resolutien ende op de                                                                          
occurrerende saecken als oock op de                                                                                           
verpachtinge van de gemeene middelen zijn de                                                                           
zelve gedeputeerden gelast hen te                                                                                    

455



conformeren met de meeste ende beste                                                                                        
steunen.                                                                                                                                         

  
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
[in marge: Venator.]                                                                                                                     

                                                                                                                                          
Op de requeste bij Gijsbert Fransz., Harmen                                                                               
slotemaecker, Steven Dircxz. cleermaecker                                                                                 
ende mr. Crijn chirurgijn overgelevert om                                                                                   
Venatorem gerestitueert te hebben ende tot dien                                                                         
eijnde te hebben favorable voortschrijven aen de                                                                        
heeren Staten ende oock de gedeputeerden ter                                                                             
dachvaert gaende daer toe volcomentlick te                                                                                 
lasten, es verstaen ende geresolveert dat men                                                                              
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de saecke Venatoris bevolen sall laeten wesen het                                                                      
oordeel van de heeren Staten, om bij deselve daer                                                                       
inne gedaen te worden, zoo zijn nae haere wijsheijt                                                                    
ende discretie bevrunden sullen voor den dienst                                                                          
van `t landt ende voor dese stadt oorbaerlick te wesen.                                                               

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

[in marge: Gedeputeerden ter dachvaert.]                                                                                    
                                                                                                                                          

Ende zijn ter dachvaert gecomittert de presiderende                                                                    
burgemeester, Jan Pietersz. Stoop, neffens de                                                                          
voorgaende gedeputeerden.                                                                 

       
                                                                                                                                                    
[in marge: Rapport vande Jan Pietersz. Stoop ende mr. Jacob van Teijlingen.]                         

                                                                                                                  
Es voorts bij de E. Jan Pietersz. Stoop, burgemeester ende                                                         
mr. Jacob van Teijlingen oudt burgemeester gedaen                                                                   
rapport van `t gebesonigieerde op de leste                                                                                   
vergaderinge vande heeren magistraten tot Hoorn                                                                       
gehouden.                                                                                                                                     

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

[in marge: Dijck in Den Hage inde plaetse van Stoop.]                                                               
                                                                                                                                          

Op ten xxiiijen julij 1617. Es gelesen een missive                                                                        
van onse gedeputeerdenen zijnde ter dachvaert in `s Gra-                                                          
venhage, daerbij zij versoecken dat ijmandt gedeputeert                                                             
zoude mogen worden, om in plaetse van den burgermeester                                                       
Stoop gaende op de verpachtinge, het besogne aldaer te                                                             
mogen waernemen. Ende naer deliberatie es goet gevonden                                                       
daertoe te committeren de edele Pieter van Dijck, presiderende bur-                                          
germeester.                                                                                                                                   
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[in marge: Versoeck van Frans de Vries.]                                                                                    

                                                                                                                                          
`t Versoeck van Frans de Vries ten eijnde de heeren                                                                   
souden willen goet vinden de smaldeelinge bij hem ofte                                                             
zijn vader gedaen van een jaerlixe erffpacht van xiiij gulden                                                      
`s jaers staende op `t groote huijs naest het bosch-huijs daer’t                                                    
hoff van Hollant uijthangt, mitsgaders twe camers, ende                                                   
noch twee huijsgens daerachter aen, es affgeslagen. Ende niet-                                                  
temin verstaen dat de voors. suppliant alvorens betaelt hebbende                                               
alle de onbetaelde verscenen erffpachten, burger-                                                                       
meesteren geauthoriseert zullen zijn om den zelven te                                                       
mogen consenteren d`voors. erffpacht in `t geheel                                                                      
ofte deel te lossen tegens den penning xl.                                                                                    

217verso   
                                                                                                                                                     
[in marge: Rapport van`t gebesonigieerde in Den Hage.]                                                            

                                                                                                                                          
Op den xiien augusti 1617, es bij de E. Jan                                                                                   
Pietersz. Stoop burgemeester, Jan Ariensz. Snoeck,                                                                    
oudtschepen, ende Nanning van Foreest                                                                                      
secretaris, gedaen rapport in absentie vande                                                                                
E. Pieter van Dijck ende IJff Maertsz. van                                                                                   
`t gebesonigieerde op de leste dachvaert                                                                                      
in `s Gravenhaege.                                                                                                                        

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      
[in marge: Beroerende de nominatie van de nieuwe kerckenraedt.]                                            

                                                                                                                                          
Opten ixen septembris 1617, es goet gevonden                                                                             
opt aengeven van den kercken-raedt van dat de                                                                           
ten dienste van de tegenwoordige kerckenraedt                                                                           
was gecomen te expireren, te committeren de                                                                             
burgermeesteren Wittendel, Salines, Jan Paeu ende                                                                    
den secretaris Foreest, om neffens de gecommitteerde                                                                
van de kerckenraedt te procederen tot nominatie van                                                                  
een nieuwe kerckenraedt in conformite van de ordonnantie                                                        
van den jare 1591.                                                                                                                        

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

[in marge: Nominatie van de nieuwe scolarchen.]                                                                       
                                                                                                                                          

Is mede goet gevonden te committeren tott scolarchen                                                               
in de Latijnsce Scole voor den aenstaende jare, de                                                                      
burgermeesteren Wittendel, Vrijburch ende de scepen                                                                
mr. Jacob Coren.                                                                                                                           
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[in marge: Versoeck van Lenert Mathijsz. Groof ende Claes Perduijck.]                                   
                                                                                                                                          

`t Versoeck van Lenert Mathijsz. Scoofs ende Claes                                                                   
Perduijck, om te hebben quijtsceldinge van’t gene                                                                      
zij aen de pacht van de vleijsexcijs van de jare 1614                                                                   
noch sculdich zijn, es affgeslagen.                                                                                               

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

[in marge: Beroerende de weduwe ende kinderen van Willem Almerss. Boerenleger.]             
      

Op `t versoeck van de oomen en de moeijen van `s vaders                                                       
en de `s moeders zijde van wijlen Willem Almerssoon                                                          
Boerenleger ende Thomasgen Jacobsdr. es goetge-                                                                     
vonden de regenten van den tuchthuijse ende                                                                              
huijsarmenhuijse te authoriseren om int huijs-                                                                             
armenhuijs te ontvangen de twee jongste kinderen                                                                      
van de selve Willem ende Thomasgen, mits daer beneffens                                                        
ontfangende de somme van twee hondert gulden ende                                                                
dat voorts d`voornoemde oomen ende moeijen volgende hare                                                    
presentatie d`andere drie kinderen zouden onderhouden.                                                            
Ende dat zij voorts de voornoemde regenten de voornoemde Tho-                                             
masgen zouden innemen ende ontfangen in den                                                                         
spinhuijse, om haer cost daer te mogen winnen                                                                           
ende te arbeijden tot discretie van de voornoemde regenten.                                                       

218                                                                                                                                                
                                                                                                                                          

[in marge: Nopende `t staen vande rosijn- ende suickervercoopers in de jaermarcten.] 
                                                                                                                                                 
Op`t versoeck van die deken ende raedts van’t cramersgilde ten eijnde es bij forme van           
interpretatie verstaen zouden mogen werden, datde buijtenluijden die hen generen                   
met vijgen, rasijnen, rijs, suijcker ende diergelicke waren                                                          
te vecoopen, zoo wel inde jaermarcten als weeckmarcten zouden 
op de Voordam moeten voorstaen. Es nae deliberatie goet gevonden verstaen dat zij in de       
requeste gestelt sal werden in handen van de gecommitteerden op de resumtie                      
van die keuren om daer op te letten.                                                                                             

 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                          
[in marge: Versoeck van de gemeene appelcoopers.]                                                                  

                                                                                                                                          
Opt versoeck van de gemeene appelcoopers deser stede                                                             
ten eijnde de groote vrijheijt die de buijtenluijden gebruijcken                                                   
int vercoopen van haer fruijten, tot nadeel vande supplianten, eenich-                                       
sins bij keure zoude restringeren, es goet gevonden bij                                                               
keure te ordonneren de sake te houden in naeder bedencken.                                                      
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[in marge: Versoeck van de molenaers.]                                                                                      

                                                                                                                                          
Op ten xien septembris 1617 gedelibereert zijnde op`t                                                                 
versoeck van Pieter Ollebrantsz., cum soxiis, molenaers                                                             
vande respective meelmolens hier ter stede, ten eijnde                                                                
zij de greijnen vant huijsarmenhuijs, in`t gemeen ende                                                               
bij gebeurtten zoude mogen bemalen, es goet gevonden                                                             
`t zelve aff te slaen.                                                                                                                       

                                                                                                                                          
[in marge: Requeste van de gemeene lijndraeijers]                                                                      

                                                                                                                                          
Op`t versoeck van de gemeene lijndraeijers, ten eijnde                                                               
de pachters van de impost op de wage, daertoe gehouden                                                           
zouden mogen werden, dat zij supplianten zouden mogen                                                          
volstaen, mits betaelende zoodanigen uijtcoope, als zij voor                                                       
desen gedaen hebben. Es nae deliberatie goet gevonden                                                             
burgermeesteren te authoriseren om den voors. pachters neffens de supplianten te ontbie-       
den ende bij alle bequame middelen te induceren, dat zij                                                            
den supplianten, niet meerder aff en eijsscen over d`uijtcoope                                                   
als de supplianten gewoon zijn te geven.                                                                                     

                            
                                                                                                                                            
[in marge: Requeste van de meelmolenaers.]                                                                               

                                                                                                                                          
`t Versoeck van de gemeene meelmolenaers, om geweert                                                           
te hebben, dat de rinmolen aen de zuijdtoostzijde van de                                                          
stadt, in geen meelmolen en soude verandert werden,                                                                 
es omme redenen goet gevonden aff te slaen.                                                                              

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

[in marge: Request van IJsbrandt Adriaensz. Loos.]                                                                    
                                                                                                                                          

`t Versoeck van IJbrandt Adriaensz. Loos Bijl, buirman tot                                         
Egmondt binnen, om te hebben quijtsceldinge vande somme                                                     
van 58 - 6 - 0, die hij aen de stadt over de pacht van thienden                                                    
noch sculdich is, es affgeslagen, ende verstaen dat                                                                      
men andere versoecken, van gelijcke nature mede                                                                      
voor affgeslagen gehouden zullen werden.  
                                                               
[218 verso]

[in marge: beroerende ‘t gilde van bierstekers]

Is voorts bij de gecommitteerdens besogneert hebbende op de exami-
natie van de articulen bij de gemeene bierstekers 
versocht, gedaen rapport ende naer deliberatie goet-
gevonden d’selve articulen met de correctie 
bij de gecommitteerdens daerinne gedaen bij provisie 
ende tot wederseggen te acccorderen, blijvende d’inter-
pretatie correctie ampliatie ende veranderinge 

459



ende geheele revocatie vande zelve aen etc. tot discretie 
van de vroetschappen.

[in marge: nopende ‘t steken vande mercken]

Noopende ‘t versoeck van eenige bierstekers ten eijnde 
de keure van geen bier te mogen steken van 2 
mercken teffens, es goetgevonden ‘t zelve noch 
te houden in bedencken in conformite van de resolutie vande 22en martij 1616 [met latere 
hand erbij geschreven: vide 190 verso.]

[in marge: versoeck vande meters ende storters]

Op ‘t versoeck vande meters ende storters es 
goetgevonden henluijden te accorderen verhoo-
ginge van haerluijden loon van vier penningen op 
elck last rogge en tarruwe, zoo wel tot 
laste vande backers en corencoopers.

[in marge: versoeck van de regenten van’t weeshuijs]

Opt versoeck vande regenten van’t weeshuijs 
es goetgevonden henluijden te accorderen voor ‘t 
gebruijck van hare turffmanden van de hondert 
manden turffs in plaetse van ii stuivers een stooter.

[in marge: versoeck van meester Jacob Thomasz. schermmeester]

Opden xxiiien septembris XVIC  ende seventien es 
op de requeste van meester Jacob 
Thomasz. van der Scherp, schermmeester, 
goetgevonden met denselven te accorderen 
om voor den tijt van omtrent een halff jaer 
de schutterije te leeren ende 
oeffenen ‘t gebruijck vande wapenen volgende 
het boeck van Zijne Excellentie, ende dat men 
hem daer voren sall mogen toeleggen eens 
hondert vijftich ofte uijterlick hondert 
vijff ende seventich gulden. Ende zijn de vier 
capiteyen geauthoriseert om ‘t selve 
accordt met die conditien daer toe dienende 
te sluijten.
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[in marge: verkiesinge van ouderlingen ende diaconen]

Sijn voorts uijt de tweemael ses personen bij de 
gecommitteerden vande vroetschappe ende van den 
kerckenraet genomineert tot ouderlingen ende 
diaconen voor de twee aenstaande jaeren 
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de naevolgende personen te weten 
tot ouderlingen IJff Maertensz. laeckencoper 
Cornelis Dircxz. coorncoper Jonger Siericxz. ende 
Nanning Jacobsz. ende tot diaconen Walich 
Jansz. gorter, Joost Willemsz., Louris Cornelisz. 
ende Willem Sijmonsz.

[in marge: versoeck van Michel Jacobsz. Schouten]

‘t Versoeck van Michel Jacobsz. Schouten om 
te hebben brieven van nominatie tot het 
notarisampt, es voor alsnoch niet goetgevonden 
te consenteren maer ‘tselve te houden ten nader bedencken.

[in marge: difficulteiten vande nieuwe kercken-raden]

[in marge: stillestant Bodicheri]

[in marge: beroepinge  Geisserani]

Opten viien octobris 1617 is bij burgermeesteren voorge-
gedragen dat de nieugecoren ouderlingen ende diaconen on-
lustich waren om hare diensten te betreden, overmidts 
zijluijden zagen de groote onruste die onder de gemeente 
was, overmits ‘t ongenoegen dat veele hadden inden persone 
Bodigeri. Ende dat zijluijden daeromme hadden voorgeslagen 
dat men bij Bodicherum zoude mogen aerbeijden ten eijnde 
hij voor eenige maenden in zijn dienste zoude willen 
stillestaen; mits evenwel behoudende zijn tractament. 
Ende dat men soude voorts procederen tot beroepinge 
van Joanne Geisterano; verhopende dat bij dat middel 
de vrede in de kercke eenichsins gevordert ende d’ absente-
rende lidtmaten eenich contentement gegeven soude 
werden. Ende daerop gedelibereert zijnde es goet-
gevonden burgermeesteren te authoriseren om Bodicherum 
bij alle goede middelen van inductie daertoe te brengen 
dat sij voor den tijt van vier off vijff maenden stille 
stae in zijne dienste, behoudende middelertijt zijn 
tractement. Ende dat men voorts zal procederen 
tot beroepinge Johannis Geisterani, om welcke te 
vorderen gecommitteert zijn mr. Jacob van Teilingen 
ende Cornelis Dirxz. corencooper.

[in marge: comparerende inde kerckenraedt]
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Is voorts goetgevonden te committeren om voort loopende 
jaer in de kerckenraedt te compareren Pieter Dirxz. Scouten 
ende Jan Philipssoon.

[219verso]

[in marge: Beschrijvinge van eenige steden in Den Haege.]

Op den xxiiien octobris 1617 sijn gelesen de
missive van de heeren burgemeesteren ende regierders
der stadt Haerlem van de xxiien der zelffver
maent mitsgaders de pointen by de gecommitteerden
van de steden van Amsterdam, Enchuysen,
Edam ende Purmereynde aen de heeren Gecom-
mitteerde Raeden van Staten van Hollandt ende
Westfrieslandt overgelevert om daer-
op de aenstaende vergaderinge uyt te
schrijven ende nae deliberatie es goet-
gevonden in conformite van de begeerte van de
heeren Gecommitteerde Raeden ende ’t voors.
schryvens van de heeren van Haerlem te
deputeren de presiderende burgemeester
ende secretaris om hen tegens dondaege donderdaege
toecomende in Den Haege te laeten vinden ende
aldaer neffens d’andere comparerende
steden te helpen resolveren dat de
uytschryvinge van de dachvaert mach gedaen
worden op den ouden voet ende dat dezelve
hen daerinne alsoock nopende de deductien
by de collegien van de justitie overgesonden met
de meeste stemmen aldaer sullen mogen
conformeren.

[in marge: Roerende de questie van de equipagie ter Admiraliteyt.]

Op den xvien novembris 1617 es by de E. mr.
Jacob van Teylingen, gecommitteerde in ’t collegie
van de heeren Gecommitteerdse Raeden, ende Jan
Philipsz., gecommitteerde in ’t collegie ter Admi-
raliteyt, geproponeert, dewyle door de
misverstanden ontstaen in ’t stuck van de
equipagie ter zee alle saecken geraecten in
confusie, dat men daerom ende om eens een eynde
van de voors. misverstanden te mogen hebben, als-
oock voornementlick overmits men vaste
hoope heeft dat de gecommitteerden van de
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provintien dese stadt tenminsten sullen laege laeten
volgen de vyffde capiteyn in de tour van de equipagie
van de schepen, van dese stede wegen aen de heeren
ter Admiraliteyt sall mogen submitteren wat de stadt
van Alcmaer ordinaris in de equipagie ende ’t geene daer-
aen cleeft sall hebben te genieten, mits dat oock
geleth worde opte extraordinaris onnutte equipagien
die by ’t collegie ter Admiraliteyt voor desen zyn
gedaen.

[in marge: Frans de Vries De gemeene wyncopers.]

Opte requeste van de gemeene wyncopers binnen dese
stede es goetgevonden te committeren de E.
Adriaen Hendricxsz. Rabbi, Pieter Claesz. Vryburch
ende Jan Gysbertsz. Paeu om de voors. requeste
ende bygevoechde stucken te examineren ende daer-
op soo well de pachters als de collecteur van de
stadtsexcys, de wynverlater ende anderen te hoiren
ende van haere bevindinge rapport te doen.

[in marge: Versoeck van Frans de Vries.]

Op de requeste van Frans de Vries om te mogen
smaldeelen de erffpacht van xiiii gulden es
goetgevonden te persisteren by de resolutie hyer-
op den xxiiiien july 1617 genomen.

[in marge: Rapport van de burgemeester Dyck ende Foreest.]

Op den iiiien decembris 1617 es by de E. Pieter van
Dyck, burgemeester, ende Nanning van Foreest, secretaris,
gedaen rapport van ’t gebesoingieerde op de twee
distincte byeencomsten volgende voorgaende
beschryvinge van eenige steden in ’s Gravenhage.

[in marge: Missive van Zyne Excie.]

Es mede gelesen missive  van Zyne Excie van de
xxvien novembris 1617 dienende om de
vroetschappen te induceren van op de toecomende
vergaderinge haere gedeputeerden geene absolute
last te geven in de questie van de religions saecken
voor ende aleer eenige naedere rapporten ende
berichtingen. Item om te willen consenteren
in de nationale sinnode ende voorts om de collegien
van justitie alles onverhindert te laeten termineren,
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[220verso]

oock om de waertgelders aff te dancken ende lestelick
om ’t volck van oorloge niet aff te vorderen eenige
naeder eedt tot hanthoudinge van de autoriteyt
van de magistraten.

[in marge: Beschryvinge in Den Haege.]
[in marge: Kerckelicke saecken.]

Es voorts gelesen missive van de heeren gecommitteerde
raeden van de xven novembris 1617 daerby d’heeren
edelen en de steden werden versocht te comen ende
haere gedeputeerden te seynden tegens huyden
in ’s Gravenhaege om te helpen adviseren ende
resolveren op de pointen daer beneffens overgesonden
ende op ’t eerste point, roerende ’t affscheyt in de
leste vergaderinge op kerckelicke saecken genomen,
ende om daerop ende ’t geene dies aengaende te-
voren es gedelibereert en van nieuws sall mogen
worden gerapporteert, te nemen een eenparige
resolutie ofte immers om hem te mogen confor-
meren met de meeste stemmen, syn de
gedeputeerden gelast te persisteren by de
voorgaende resolutien hyerop in de vergaderinge by
pluraliteyt van stemmen genomen ende op alle
voorslaegen hen te mogen conformeren met de
beste ende meeste stemmen ende sullen oock
mogen consenteren in ’t houden van een provintiale
sinnode onder de directie ende d’autoriteyt van de
heeren Staten van Hollandt ende Westfrieslandt.

[in marge: Nieuwe petitie voor den jaere 1618.]

Op ’t tweede point, nopende de petitie van de Raedt
van Staten voor den aenstaenden jaere 1618,
syn de gedeputeerden gelast daerinne
te mogen consenteren ende hen met de beste
ende meeste stemmen te mogen conformeren
nopende het aenhouden ofte affdancken van de
Franche troupen.
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[in marge: Middelen van de consumptie van de contributie.]
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Op ’t derde poinct, nopende de versochte consenten van de
middelen van consumptie ende andere in trein
wesende, mitsgaders de ommeslaegen over de
onroerende goeden ende oock de driehondertduysent
ponden over de steden, zijn de gedeputeerden
gelast daerinne te consenteren op den voet
als in voorgaende jaeren, behoudelick dat de versochte
iiic m ponden over de steden niet anders en sullen
worden geconsenteert dan met de limitatie
als in voorgaende keren, te weten dat men sall
letten op de rechtvaerdige clachten van de stadt
van Alcmaer ende dat andere heure defecten eerst
sullen suyveren.

[in marge: Uytgaende ende incomende convoyen.]

Op ’t iiiie point, nopende de continuatie van de
uytgaende ende incomende convoyen alsoock om
een gedeelte derselver te verpachten, zyn de
gedeputeerden gelast te mogen consenteren.

[in marge: Veertien gulden op ’t hondert souts.]

Op ’t ve point, nopende de xiiii gulden van ’t hondert
tot laste van de panneman, zyn mede gelast te
mogen consenteren.

[in marge: Anticipatie van de middelen van contributie.]

Op ’t vie point, nopende de anticipatie van de geconsen-
teerde middelen van contributien voor de maenden
van december, januarius, februarius ende
martius, mitsgaders hoe men ’t cort van dien sall
mogen vinden, sullen hen mogen conformeren met
de beste ende meeste stemmen, mits dat zy in
geene nieuwe beswaernisse sullen mogen
consenteren sonder voorgaende rapport.

[in marge: Franche trou troupen.]

Op ’t viie point, nopende ’t aenhouden ofte afdancken
van Franche troupen ende in gevalle van aenhoudinge,
hoe men deselve sall mogen voldoen, syn de
gedeputeerden gelast hen te mogen conformeren
met de beste ende meeste stemmen, doch meest
inclineren tot de affdanckinge indyen d’andere
leden daertoe verstaen ende in allen gevalle dat
die van Hollant mogen worden ontlast.
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[221verso]

[in marge: Sweeden.]

Op ’t viiie point, nopende de propositie van de extraordinaris
ambassadeur van Sweden, bestaende in twee
deelen, eerst omme alsnoch het verstrecte
credit van de 372488 gulden te continueren ende ten
tweeden om in gevalle van noot te presteren
de geaccordeerde secourssen, syn de gede-
puteerden gelast hen te mogen conformeren
met de beste ende meeste stemmen.

[in marge: De veyfde visscherye van de harinckvaert in Engelandt.]

Op ’t ixe point, raeckende de swaricheyden die
van de harinckvaert ende groote visscherye deser
landen in de loopenden jaere in haere neringe
vanwegen de Coe. Mt. van Grootbrittagnien
beiegent, sullen hen mogen conformeren als
voren.

[in marge: Swaricheyt op ’t bevrachten van de schepen in Vranckryck.]

Op ’t xe point, nopende de swaricheyden de
ingesetenen deser landen in de or loopenden jaere
in Vranckryck op ’t stuck van de bevrachtinge
ende ladinge beiegent, syn de gedeputeerden
gelast als voren.

[in marge: Arresten in Spangien.]

Op ’t xie point, noopende de swaricheyden aen veele
ende verscheyden coopluyden deser landen gedaen
door arresten van haere schepen ende goederen
in Spangien, Italien, Cicilien etc., zyn de
gedeputeerden gelast als voren.

[in marge:Deputatien in de collegien.]

Opte xiie, xiiie, xiiiie ende xve pointen, raeckende
de deputatien in de collegien van de Generaliteyt,
Raedt van Staten, op de reeckeninge van de
Generaliteyt ende in de collegien van de Admiraliteyt,
zyn de gedeputeerden gelast hen te mogen
conformeren als voren ende in allen gevalle
sorge te draegen dat de gedeputeerden, van-
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wegen dit quartier besoignierende, niet en werden
voorbygegaen.

222

[in marge: Voorvallende saecken.]

Op ’t leste point, raeckende de voorvallende saecken,
sullen hen mogen conformeren met de meeste ende
beste stemmen, doch in cas van swaricheyt
rapport versoecken.

[in marge: Collegien van justitie.]

Syn voorts gelesen de remonstrantien by die van de
collegien van de Hoogen ende Provintialen Raede overgesonden,
mitsgaders de deductien daertegens vanwegen
de heeren Staten gemaect ende es nae examinatie
van alle ’t selve goetgevonden de gedeputeerden
te lasten desen aengaende te persisteren by
de resolutie den iiiien augusti in de vergaderinge
van de heeren Staten genomen.

[in marge: Pointen van de steden van Amsterdam etc.]

De pointen bij de steden van Amsterdam, Enchuysen,
Edam ende Purmerende aen de heeren Gecommitteerde
Raeden overgelevert om in beschryvinge gebracht
te worden, syn mede geexamineert doch niet
goetgevonden daerop eenige andere resolutie te
nemen als op de pointen van beschryvinge es gedaen.

[in marge: Venator.]

Op de requesten soo by die van de classe, van
kerckenraedt als andere gepresenteert, ten eynde
de vroetschap met voorschryven ende anders soude
intercederen dat Adolphus Venator alhyer soude mogen
blyven, soo lange d’heeren Staten hem wederom souden
ontbieden, es goetgevonden de gecommitteerden ter
dachvaert te lasten, te persisteren by voorgaende
resolutie op dese saecke genomen, behoudelick dat
deselve favorabelick het langer verblyven van
Venatore mits zyne siecte sullen excuseren.

[in marge: Auditeurs van de reeckeningen van de tresorier ende fabrycken.]
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Syn voorts gecommitteert tot auditeurs van de reeckeningen
van de tresorier ende fabryckmeesteren de anno 1616 de
E. Jan Pietersz. Stoop, burgemeester, Adriaen Hendricxsz.
Rabbi, Yff Maertsz., Jan Paeu, Jan Jacobsz.
Stoop ende mr. Jacob Lubbrantsz. Coren.

[222verso]

[in marge: Gecommitteerden ter dachvaert.]

Ende omme de voors. resolutien in Den Haege ter dachvaert
inne te brengen ende voorts om aldaer ten meesten
dienste van de lande te helpen besoingieren, zyn
gecommitteert de E. Pieter van Dyck, burgemeester,
Yff Maertsz., laeckencoper, ende de secretaris.

[in marge: Noopende de questie van Outdorp.]

Opten ixen decembris 1617 is goetgevonden te
committeren mr. Adriaen Anthonissoon, Adriaen Hein-
drixsz. Rabbi, oudt-burgermeesteren, mitsgaders Pieter
Claessoon Vrijburch ende mr. Jacob Lubbrantsz. Coren,
om met die van Outdorp te comen in communicatie
noopende de questie van de jurisdictie bij die van
Outdorp gemoveert ende te accorderen zoo ’t doenlick,
ende zoo niet, aen de vroetschappen te doen rapport
van haerluyder gebesogneerde.

[in marge: Versoeck van de dienaers van justitie.]

Is voorts goetgevonden den dienaers van justitie toe
te leggen voor de extraordinaris moeijtte die zij ge-
hadt hebben in ’t innen van de verpondingen elck een somme
van tien gulden ende dit uijt gratie ende sonder te
trecken in consequentie.

[in marge: Versoeck van Laurens Jacobsz., geleijwercker.]

Op ’t versoeck van Laurens Jacobsz. om te hebben
octroij om alleen hier ter stede te mogen backen
allerleij geleijscotelen, apotheeckers- en andere ge-
cierde potten te etc. ge, mitsgaders een woninge ofte
plaetse daer hij ’t zelve zoude mogen doen, gedelibereert
zijnde, es goetgevonden denselven te vergunnen octroij voor
den tijt van tien jaren, ende ’t verder versoeck es aff-
geslagen.

[in marge: Versoeck van Pieter Jansz. Scagen.]
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Op ’t versoeck van de moeder van Gerrit Wijertsz.,
anders blinde Gerrit, om te hebben eenige assistentie
tottet leeren van zijn musijcke ende ’t spelen op
instrumenten, es goetgevonden burgermeesteren te
authoriseren om met Pieter Janssoon Scagen te handelen
zoo nae als doenlick, ten eijnde hij den voornoemde Gerrit
Wijertsz. van nu aen een jaer lang leere sonder
hem voor den tij voorleden tijdt ijet toe te voegen.

223

[in marge: Beroerende de gemeene wijncoopers.]

Op ’t rapport van de E. Adriaen Heindrixsz. Rabbi, Pieter Claessz.
Vrijburch ende Jan Gijsbertsz. Paeu noopende haerluyder
besogne ende ondervindinge ge beroerende de requeste van de
gemeene wijncoopers.

[in marge: Beroerende eenige moedtwille bij nacht gepleecht.]

Opten xien decembris 1617 is goetgevonden burger-
meesteren te authoriseren om twee drie burgers kinderen die den voor-
leden nacht eenige moedtwille hebben bedreven, te hooren
ende nae voorgaende informatie op in de sake te doen zulx
zij nae gelegentheyt bevinden zullen te behooren.

[in marge: Beroerende de keuren deser stede.]

Is voorts geprocedeert tot resumtie examinatie van ’t besogne van de
gecommitteerdens opte resumtie van de keuren ende bij occasie
van ’t selve goetgevonden te committeren de E. Adriaen
Heindrixsz. Rabbi, Dominicus Boot ende mr. Jacob Lubbrantsz.
Coren om te examineren off men een keure zal mogen
maecken op ’t gewichte van wit- en tarwenbroodt ende daer-
op eenige backers te hooren ende de vroetscappe te dienen
van haerluijder advijs. Ende noopende het verder
besogne es goetgevonden nae eenige correctien daer-
goetg inne gedaen ’t zelve te stellen in handen van den
scout, burgermeesteren ende scepenen om bij derzelven voorts
gearresteert te werden ende daerna gepubliceert te mogen
werden.

[in marge:Electie van nieuwe vroetscappen.]

Opten xiien decembris 1617 is geprocedeert tot no-
minatie van vier nieuwe vroetscappen in plaetse
van de vier overledene, te weten Jan Claess. Quinting,
Pieter van Teilingen, Jacob Dierten ende Gerrit Allertsz.
Zel ende sijn bij meerderheijt van stemmen
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genomineert Baert Janssoon Steenhuijs,
Claes Cornelisz. Rietvelt, Willem van den Hove ende
Dirck Quinting.

[in marge: Nominatie van de nieuwe magistraten voor den jare 1618.]

Opten xvien decembris 1617 es geprocedeert tot nominatie van
een dubbel getal van de magistraten voor ’t toecomende
jaer 1618 om daeruijt bij Zijn Exie gecoren te werden
het enkel getall van burgermeesteren, scepenen ende thre-
sorier ende zijn voorts gecommitteert Pieter Claessz. Vrijburch
ende Jan Gijsbertsz. Paeu (mits d’indispositie van d’affgaende
burgermeesteren) om de brieven aen Zijn Exie te presenteren ende de
electie te vervolgen.

[223v]

[In marge: Beroerende de continuatie vande collecte van de stadtsexcijs.]

Opten xxixᵉᵑ decembris 1617 is goetgevonden
de collectatie vande stadtsexcijsen, die in 't loopende
jaer gecollecteert zijn geworden, als de bierexcijs,
wijnexcijs, brandewijnexcijs ende ko corenexcijs
ende lakenexcijs, noch voor 't aenstaende jaer 1618
te doen continueren. Ende noopende de turf-
en brandthoudtexcijs, dat men een proeve sal doen, of
men bij verpachtinge ijet merckelix can prouffijteren
om in sulcken gevalle de verpachtinge te laten voort-
gaen.

[In marge: D' ordonnantie van de vleijsexcijs geamplieert.]

Waernae getreden zijnde in resumtie vande ordonnantie
vande andere excijsen es goetgevonden d' ordonnantie vande
vleijsexcijs te amplieren met een articule dat
de vleijshouders geen beesten, groot off cleijn,
zullen mogen slachten sonder deselven den excijs
aen te geven op een peene van iii gulden op elck
beest, groot off clein, met het geslagen vleijs te
verbeuren.

[In marge: Turf- ende branthoutexcijs te collecteren.]

Daernae de verpachtinge gerapporteert zijnde, dat
de turf- ende brandthoutexcijs geen xiiiᶜ gulden hadde
mogen gelden, es goetgevonden deselve mede
te doen collecteren.
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[In marge: Collecteurs vande bier- en turfexcijs.]

Is voorts goetgevonden te committeren totte collecte
van de bierexcijs, mitsgaders vande turf- ende brandt-
houtexcijs, op den voet ende weddens als in
voorleeden jaren de Ed. Pieter Dirxsz. Scouten ende
Pieter Claessoon Vrijburch.

[In marge: Collecteur vande wijn-, brandewijn- en corenexcijs.]

Is mede goetgevonden voor 't aenstaende jare te
continueren totte collecte vande wijn-, brandewijn-
ende corenexcijs Claes Pietersz. seepsieder.

[In marge: Ende van de lakenexcijs.]

Ende totte collecte vande lakenexcijs es mede
voor 't aenstaende jaere gecontinueert Dirck Harxsz.
van Houten.

[In marge: Burgermeesteren, scepenen ende thresorier 2 jaren gedient hebbende zijn daernae 
een jaer vrij.]

Is noch verstaen ende geresolveert, dat diegeene
die twee jaren aen malcanderen gedient heeft
als burgermeester, scepen ofte thresorier, 't volgende
jaer met geen stadtsdiensten en sullen mogen
beswaert ofte belast werden.

224

[In marge: Dijck, IJvo ende Foreest rapport.]

Opten iiᵉᵑ january 1618 es bij de Ed. Pieter van Dijck,
burgemeester, Yff Maertsz., laekencoper, oudt-schepen,
en Nanning van Foreest, secretaris, gedaen
rapporte van 't gebesonigieerde op de leste dachvaert
in 's Gravenhage.

[In marge: Beschrijvinge in 's Gravenhage.]

Opten ixᵉᵑ januarij 1618 zijn gelesen de concepten, zoo
bij de gecommitteerdens vande 6 steden als bij de gecommitteerdens vande
edelen ende meeste steden van Hollandt ende Westfrieslandt gemaect,
om te comen tottet houden van een provinciale sinode, mits-
gaders den voorslach tot accomodatie van 't versceijden
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gevoelen daerop gedaen. Daerop de heeren edelen ende steden
gelast ende geresolveert zouden comen in 's Gravenhage opte
xᵉᵑ januarij naestcomende, etc. Ende naer deliberatie
es goetgevonden de gedeputeerdens te lasten om
tot avancement vande gemeene rust ende eenicheijt bij gevolch van de andere steden te 
mogen
consenteren in 't houden van een provinciael sijnode
op den voorslach van de accommodatie.

[In marge: Beroerende Adolph Venator.]

Sijn voorts binnengestaen de gedeputeerdens vande kerc-
keraedt deser stede, versoeckende dat de heeren
magistraten voor Adolpho Venatore bij de heeren Staten
zouden willen intercederen, ten eijnde hij alhier binnen
de stadt soude mogen blijven woonen, off ten minsten
de gedeputeerdens vanwegen de kerckenraedt tot dien
eijnde derwaerts gaende, te vergunnen brieven van
recommmandatie ende zijn blijven hier ter stede te excuseren,
mits zijne siecte. Is mede gelesen een requeste op de name van de-
selve kerckenraedt ten selven fijne tenderende, ende noch een
missive vande Gecommitteerde Raden aen burgermeesteren om te vorderen het
wederkeeren van Adolph. in 's Gravenhage, ende nae deliberatie goetge-
vonden de gedeputeerdens te lasten om aen Gecommitteerde Raden het verblijven
van voornoemde Venatore met zijne siecte te excuseren, ende dat men voorts soude
accorderen de versochte breven van recommandatie met favorabel versoeck ten eijnde hem 
Adolpho vergundt zoude werden hier ter stede zoude mogen wonen.

[In marge: Beroerende 't stuck van Oudewater.]

Sijn noch gelesen de missive vande Gecommitteerde Raden voornoemd
in date den viᵉᵑ januarij lestleden ende de stucken die daer
beneffens overgesonden werden, concernerende 't gene
zoo gedurende als sedert de leste vergaderinge tot Oude-
water es gepasseert. En naer deliberatie es goetge-
vonden de gedeputeerdens gaende ter dachvaert te lasten
om neffens andere steden ende leden vande vergaderinge te
helpen besogneren ende adviseren ten meesten diensten
ende conservatie van de stadt van Oudewater ende
van de authoriteit vande magistraten aldaer. Ende urgeren
datt d'voorszeide saecke mach bij de handt genomen werden, voor
ende aleer eenige andere poincten aengevangen ende geenta-
meert werden, ende hen voorts mogen conformeren mette
meeste ende beste stemmen.

[224v]

[In marge: Beroerende het inbrengen vande consenten.]

Is voorts goetgevonden de gedeputeerdens gaende ter
dachtvaert te lasten, om niet te bewilligen in eenige
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consenten voor en al men versekert zij, dat d'selve ge-
emploijeert zullen werden tot conservatie van de
authoriteit vande heeren Staten en vande respective
magistraten ende hen dienvolgende voegen ende confor-
meren mett die van Haerlem en andere steden
die d'authoriteit vande heeren Staten houden in recom-
mandatie.

[In marge: Beroerende de sake van Thimen van Wieringen.]

Is voorts goetgevonden door de gedeputeerdens gaende
ter dachvaert te consuleren met de stadtsadvocaten
noopende de sake van Thimen Janssoon van Wieringen
hier ter stede zijnde in apprehensie, om te weten
off men hem hier ter stede rechtmatelijck zal mogen
houden, dan off men hem aen de bailliu van Bergen,
daer 't feijt gesciet ende d' per voornoemde Timan eerst aen-
gehouden en gebonden is geweest, zal restitueren.

[In marge: Requeste van Scermerhorn.]

Is mede gelesen een requeste, bij die van Scermerhorn
geconcipeert, om aen de heeren Staten te versoecken
sekere octroij om eenige landen te mogen van par-
ticulieren te mogen aennemen tot maken van
eenige wegen, verwijdinge van de wateren ende vaerten,
etc., ende om eenige keuren te mogen maken noopende
't rechtsetten van de huijsen, etc. ende goetgevonden
de gedeputeerdens gaende ter dachvaert te lasten
om de voors. requeste dienende, d'selve over te nemen
ten eijnde naerder gelett soude mogen werden wat
interest ofte praejudicie voor de stadt van Alcmaer
daerinne gelegen mochte zijn.

[In marge: Gedeputeerdens ter dachvaert.]

Ende is voorts goetgevonden te committeren om
van deser stede wegen de voorszeide resolutien in
's Gravenhage inne te brengen den presiderende
burgermeester, mitsgaders IJff Maertsz. laken-
cooper, ende Cornelis Dirxsz. corencooper, met
een secretaris.

225

[In marge: De penningen van de Brandtgen Heijnismolens.]

Is voorts geproponeert, dat d' ingelanden vande Brandtgen
Heijnismolens bijeen hadden een somme van ontrent
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4700 gulden, die zijluijden de stadt wel souden onderlaten
om een rente van 200 gulden 's jaers. Ende naer deliberatie
goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om d' voorszeide
penningen ten prouffijte vande stadt om de voorszeide renten aen te
nemen, mits dat men d'selve metten eersten wederomme
zal emploijeren tot lossinge van andere renten daer de
stadt mede belast is, te beginnen van de renten buijten
de stadt t'huijs behoorende.

[In marge: Noopende het drucken vande keuren.]

Is nog geresolveert ende goetgevonden, dat men de keuren
deser stede zal doen drucken ten eijnde een ijegelijck
te beter kennisse van deselve zoude mogen crijgen.

[In marge: Versoeck van Willem Wesselings.]

Opten xiii ͤ january 1618 gelesen zynde sekere
missive van Willem Wesselings, mitsgaders copie
van twee requesten by hem soo aende heeren Staten
Generael als van Hollant ende Westfrieslandt
gepresenteert, ten fine zyne beraminge vande
Westindische Compagnie, weder by de handt
genomen ende gevordert soude mogen worden, ende
dat 't selve aen gecommitteerden ter dachvaert
soude mogen worden gelast, es goetgevonden
de gedeputeerden te lasten om hen in dese
saecke te mogen conformeren met de beste
ende meeste stemmen ende oock om te mogen
consenteren, dat de voornoemde Wesselings door
eenige commissarissen sall mogen worden gehoort.

[In marge: Beroerende Adolpho Venatore.]

Es voorts geexamineert ende eyntelick gear-
resteert 't concept vande missive in versoecke
vande kerckenraet in faveur van Adolpho
Venatore aen heeren Staten van Hollant ende
Westfrieslandt te schryven.

[223 verso]

[in marge : Teilingen tot Horen gecontinueert]

Opten xxixen januarij 1618, es op ’t scrijven van de
Gecommitteerde Raden tot Horen, ten eijnde mr. Jacob van
Teilingen in den selven collegie gecontinueert
off een ander in sijn plaetse gecommitteert soude
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werden. Ende is voorts goetgevonden den voornoemde
mr. Jacob van Teilingen, noch voor ‘t aenstaende 
jare te continueren.

[in marge: Jan Philipsz. gecontinueert int collegie ter Admiraliteit]

Is ten selven dage mede goet gevonden Jan Philipsz. 
voor ‘t aenstaende jare te continueren, in’t collegie
van de Admiraliteit in ’t quartier van Westfrieslant
ende Noorderquartier residerende.

[in marge:  Wittendel, IJff Maertsz., Cornelis Dirxz. ende Coren rapport]

Is noch ten selven ddage bij den burgermeester Wittendel,
IJff Maretsz., lakencooper, Cornelis Dirxz., corencooper,
ende de secretaries Coren, gedaen rapport van ‘t
gebesogneerde tot dien dage toe, opten dachvaert in
’s Gravenhage.

[in marge: Beroerende de sake Adolphi Venatoris]

Es voorts gedelibereert, off men ind sake Adolpho
Venatoris, eenige naerder instantie soude doen om
te bevorderen bij de heeren Staten dat hij binnen dese
steden zoude mogen wonen, ende nae deliberatie is
verstaen, dat men niet in de voors. sake en soude
doen, voor en aleer Adolphus de resolutie ende last
van de heeren Staten zoude hebben geobediert
ende ’t zelve gedaen zijnde, dat men daernae
hem ten voors. fijne zoude doen alle hulpe ende faveur
gelijck men naer gelegenheijt van de saken bevinden
zullen te behooren.

[in marge: Apologie Venatoris]

Is voorts bij ofte van wegen Adolpho Venatore,
overgelevert zijne apologie die hij in de vergade-
ringe van de heeren Staten overgegeven is geweest,
ende versocht, dat de zelve off in de vergaderin-
ge van de vroetscap, off bij elck particulierlick
gelesen zoude mogen werden, ende es verstaen dat men
een bequame tijt sal ramen, om de voors. apologie te mogen
lesen in de vroetscap, ende dient begeert, oock particuliere lecture
laten hebben.

[in marge: Joan: Gerard Reusij versoeck]

Opt versoeck van Joannes Gerardus Reusius om in Vrancrijck te
mogen peregrineren, om de tael aldaer te mogen leeren ende 
met goede geleerde mannen te beter te mogen con-
fererren; es verstaen, den selven dat burgermeesteren
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geauthoriseert zullen zijn om daerinne met den suppliant
te mogen handelen, ’t zij om hem ’t selve te dissuaderen
off te mogen accorderen, mits hem toeleggende ’t gene zij
in redelyckheyt menen sullen te behooren.

225

[in marge: Beroerende de saecke Venatoris]

Op den 27e februarij 1618 sijn binnen gestaen
Adolphus Venator mitsgaders eenige gedeputeerden
van de classis en de kerckenraedt versoeckende de voornoemde
Venator voor hemselven en de voors. gedeputeerden van
wegen de classis en de kerckenraedt dat de heeren
van de vroetschappe andermael gelieven soude den 
voornoemde Venatorem te verlenen brieffven van
voorschrijvens aen de heeren Staten van Hollant ende
Westfrieslandt ten eijnde den voorn. Venatorem
geconsenteert soude mogen worden de woninge
binnen dese stede ende nae haere requesten gelesen
waeren geweest, es goetgevonden dese
vergaderinge te continueren tot maendage
toecomende ’s morgens te acht uijren om als dan
de overgeleverde apologie gelesen zijnde, voorts
op voors. versoeck geresolveert te worden.

[in marge: Mandement van maintenne bij die van Bergen geligt]

Es voorts gelesen seker mandement van maintenue
bij die van Bergen en d’heere van Bergen met hen
gevoegt, van den Hoogen Raede geinpetreert jegens
de heeren weesmeesteren deser stede, mitsgaders den
officier en d’heere ontfanger dr. Adam van
Foreest, al t’samen raeckende de jurisdictie
deser stede. Ende goetgevonden te deputeren
de E. mr. Adriaen Anthonisz., Adriaen Hendriksz.
Rabbi, mr. Jacob van Teijlingen ende mr. Jacob
Coren, mitsgaders de secretaris, om de stucken
raeckende de questie op te soecken ende yet
te concipieren dienende tot instructie voor
de advocaten deser stede.

[in marge: Roert de saeke Venatoris]

Op den xixden february 1618 es gelesen de apologie
bij de voornoemde Adolphus Venator aen de heeren Staten
overgegeven mitsgaders de verclaringe ende
confessie bij hem voor ’t nemen van de resolutie aen de
voors. heeren Staten overgelevert ende nae deliberatie
es verstaen dat indyen de voornoemde Venator
obedieert ende nae den Haege reijst, dat men hem in
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sulken gevalle sall mede deelen favorabel
voorschrijvens aen de heeren Staten. Ende es voorts

[225 verso]

gecommitteert de heer E. Pieter Claesz. Vrijburch om ’t versoeck
Venatoris aen de heeren Staten te recommanderen
ende tot dien eijnde in vergaderinge te verschijnen.

[in marge: Impost van de kaerssen]

Op ’t versoeck van de gemeene kaersmaeckers om den
impost van de kaersen aff te coopen es goet
gevonden de gedeputeerden te lasten om in
dese saeke met moderatie te gaen ende in ‘t
versoeck niet te consenteren tensij de 
voorsittende leden voorgaen.

[in marge: Missive voor D: Venatore]

Des naemiddaghs ten voorschreven daege es gelesen
de missive in faveur van domino Venatore
geconcipeert ende oock eyntelick gearresteert.

[in marge: Commissie van de E. Pieter Claesz, Vrijburch]

Es voorts goetgevonden dat de voornoemde heere
Vrijburch in vergadeeringe van de heeren Staten
nefffens d’andere heeren gedeputeerden
sall verschijnen ende helpen besoignieren ende zijne
last soo aen de heere Oldenbarnevelt als daer
nae in de vergaderinge proponeren, ende worden
d’andere heerem gedeputeerden gelast om den 
voors. heere Vrijburch in voors. saecke te 
assisteren.

[in marge: Wittendel, IJff Maertsz., Cornelis Dirxz. corencooper,
ende Coren gedaen rapport]

Op ten iiie martij 1618, es bij de heeren burgermeesteren
Wittendel, IJff Maertsz. lakencooper, Cornelis Dirxz. 
corencooper, ende de secretaris Coren gedaen rapport
noopende ’t gebesogneerde op den dagvaert in ’s Gra-
venhage tot ten 24e februarij lestleden toe.

[in marge: Vrijburg rapport]

Is mede bij de E. Pieter Claessoon Vrijburch gedaen
rapport van ’t gene bij hem volgens zijne commissie
van den xixe february lestleden, in de sake Adolpho
Venatoris, in ’s Gravenhage was geeffectueert.
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[in marge: Naerder concept van accomodatie.] [Later bijgeschreven: Comt hier nae] 

Is voorts nae ’t voors. rapport geexamineert een nae-
rder concept van een accomodatie noopende den voet 
ende forme van ‘t convoceren ende houden van een
sinodale vergaderinge, ende naer deliberatie es goet-
gevonden

227

[in marge: Versoeck van Frerick Laurens., reijsende  bode]

Op ’t versoeck van Frederick Laurenssoon, reijsende bode, es
goetgevonden zijne ordinaris weddens van lx gulden in ’t jaer
te verhoogen tot negentich gulden ’s jaers, mits dat hem bij bur-
germeesteren zal aengeseijt werden, dat hij hem voortaen in
dienste zal soo moeten comporteren, dat geen clachten
over hem en comen op peine van gedeporteert off andersins
gecorrigeert te werden nae behooren.

[in marge: Questie met die van Bergen]

Op ten ven martij 1618 es bij die gedeputeerden
gebesoingieert hebbende op de questie van die van
Bergen gedaen rapport, ende es goetgevonden de heeren
gedeputeerden ter dachvaert te lasten om de
voors. saecke, met die van de reckeninge te commu-
niceren ende dezelve te versoecken om voor de
stadt te willen intervenieren, ofte ten mins-
ten te willen voegen, ende voorts om de advocaten
deser stede last te geven dese saecke van wegen
de stadt te defenderen.

[in marge: Coornmeters]

Op de questie ontstaen tusschen de coorncopers
ende meters op ’t xxviiie articule van haere
ordonantie zijn gecommiteert de E. Borrit
Hendrikcxz. Muijden, Jan Ariensz. Snoeck ende
Bartholt Steenhuijs om de zelve te hoiren ende
van haar besoingieerde de vroetschappe te doen rapport.

[in marge: Camer op de jonge doelen]

Op de requeste van de capiteijnen van de jonge doelen
om in plaetse van ’t oude camertgen een nieuwe 
camer te hebben. Es goetgevonden burgermeesteren te
outhoriseren om ’t voors. werck te inspecteren
ende ’t selve te doen maecken zoo haere E. nae gelegentheijt
bevinden sullen te behoren.
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[in marge: Diepinge van de buijten grachten]

Op de requeste van de vier capiteynen deser stede om de
diepinge van de buijtengrachten bij de handt genomen
hebben, es goedgevonden te deputeren de E. heeren
burgermeesteren, mitsgaders Dominicus Boot, Niclaes
Rietvelt ende Dirck Quinting, om neffens een 
lantmeter te maecken een bisteck van den langte
wydte ende diepte, soo men ‘t selve soude meenen te 
maecken, en daervan mede te maecken beraminge
van de costen ende daervan rapport te doen om ‘t selve
gehoort, voorts op de saecke geresolveert te worden.  

227 verso

[in marge: poincten om onder de wacht te onderhouden]

Op die overgeleverde articulen bij de capiteynen
geconcipieert om op de wachten onderhouden ende
bij de vroettschappen geauthoriseert te worden,
es goetgevonden te committeren de edele Pieter
Claesz. Vrijburgh, Jan Paeu, Jan Jacobsz. Stoop,
Frederick Houtman ende Bartholdt Steenhuijs
om de zelve te examineren ende  de vroetschappen
te dienen van haer advys.

[in marge: Austraelsche compagnie]

Op de questie en 't versoeck van die van de
Austraelsche compagnie sijn de gedeputeerden
ter dachvaert gelast om te helpen arbeyden
dat die van Austraelsche ende Oostindische
compagnie met malcanderen souden mogen worden
vereenicht, ende soo niet, dat de gedeputeerden
sullen inclineren om die van de Oostindische
compagnie te favoriseren ende hen in allen gevalle
conformeren met de meeste ende beste
stemmen.

[in marge: Mr. Jong nopende den offslach van de vis]

Op requeste van Mr. Pieter Jong offslaeger van de
vis om te hebben eenige naeder ordonnantie ende
verhoginge van sijn sallaris, es goetgevonden te 
stellen in handen van de edele Pieter Dirxs. Schouten,
Jan Ariensz. Snoeck ende Jan Philipsz. om de
voors. requeste te examineren de visvinders
te hoiren ende van haer gebesonigieerde rapport
te doen
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[in marge: concept tot provintiale sinnode]

Es voorts geexamineert het naeder concept
tot het houden van een provintiale sinnode
beraemt, es goetgevonden de gedeputeerden
ter dachvaert te lasten om 't selve concept
aen te mogen nemen indyen de meeste 
voorsittende leden daer toe inclineren ende
ingevalle van merckelicke veranderinge
ofte naeder voorslaegen sullen daer van
rapport doen.

[in marge: Coornmolenaers]

Op de requeste van gemeene molenaers om
te hebben verhoginge van haer maelloon,  es
goetgevonden te committeren de edele Pieter Claesz.
Vrijburgh ende Bartholt Steenhuijs om de 

[228 recto]

meriten van de supplianten requeste te examineren, daer
op eenige backers ende coorncopers te hoiren ende
rapport te doen

[in marge: Cle Jansz. onderschoudt]

Op de requeste van  Cle Jansz. onderschoudt om
eenich tractement te hebben ten opsiene van de
diensten die hij de stadt, soo in 't weeren van de
sluyckery en 't innen van de verpondigen als anders heeft
gedaen ende noch meer sall mogen doen. Es goetgevonden
hem sijn versoeck van ordinaris tractement aff
te slaen, maer niettemin ten opsiene van de diensten
die hij gedaen heeft in 't innen van de verpondingen
hem eens toe te voegen die somme van hondert gulden
mits doende die vordere executien tot mey toe
ende dit alleen voer een vereeringe ende sonder
te trecken in consequentie.

[in marge: Adriaen Wouters Foockaert]

Op de requeste van Arien Woutersz. Foockaert om van de
stadt drie ofte vier jaeren te mogen hebben drie
ofte vier duysent gulden sonder interest, mits dat
hij als bekent zijnde boven op de Maes met het ver-
strecken van zijn credit de voors. bovenluyden tot
conservatie van de soutneringe alhyer soude doen
trecken veel meer quantiteyt van sout als tot
noch toe es geschiet. Es goetgevonden de heeren
burgermeesteren te authoriseren om de panluyden te hoiren
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wat hij tot de voors. saecke souden willen doen,
om daer van rapport gehoort, voorts op 't voors. versoeck
gelet ende gedisponeert te worden nae behoiren.

[in marge: Auditeurs van de reeckeninge van de collecteurs van de bier ende turff excys]

Sijn voorts gecommitteert tot auditerus van de reeckeninge
van de collecteurs van de stadts bier- ende turffexcys
van de jaere 1616 de edele Jan Gysbertsz. Paeu ende
Mr. Jacob Lubbrantsz. Coren.

[in marge: ordonnantie van de sanders]

Op de questie ontstaen op d'ordonnantie van de sanders
nopende 't betalen van de ses gulden voor die geene die in 't
sandersgilt comen, es verstaen dat d'oude soo wel
als d'aencomende sanders de voors. ses gulden sullen
moeten betalen op ses maenden volgende  d'ordonnantie.

[228 verso]

[in marge: bostelmanden te ijcken]

Op de requeste van de koehouders ende andere huysluyden
om geene andere manden tot het uytlevernige
van de bustel gebruyckt te worden als geijcte
manden, es goetgevonden de heeren burgermeesteren
te lasten om die brouwers daer op te hoiren off
zij eenige redenen ter contrarie moegen hebben.

[in marge: Jacob van der Meer nopende het demmen van een slootgen]

Op 't versoeck van Jacob van der Meer es goetge-
vonden burgermeesteren te authoriseren om met hem te
handelen nopende 't demmen van 't slootgen comende
achter de Hoffstraet.

[in marge: requeste van de voerluyden.]

De requeste van de voerluyden om te hebben eenige
ordonnantie in conformite van 't geene bij hen
beraemt ende overgelevert es, es goetgevonden
te committeren de edele Jan Paeu, Dominicus Boot,
Mr. Jacob Lubbrantsz. Coren ende Niclaes Rietvelt,
omme  de selve overgeleverde poincten, mitsgaders
het tegenbericht van de huysluyden over de Geest
te examineren, ende de vroetschap te dienen van
haer goetvinden.

[in marge: Requeste van Louris Keyser, Symon Ruymgaer ende Jaob Goltius]
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Opt de requeste van Louris Pietersz. Keyser,
Symon Willemsz. Ruymgaer ende Jacob Goltius
om ter saecke van haere restanten van de
stadtsexcysen te hebben quytscheldinge van
omtrent 431-0-0 gulden,  die sij seggen verloren te
hebben ende van de reste te hebben atterminatie van 
ses halve jaeren, es goetgevonden de betalinge
van de voors. 431-0-0 gulden te houden in surchantie ende
nopende 't vorder achterwesen  es hen gegunt
atterminatie van vier halve jaeren, mits elcx
stellende  suffisante cautie, om haere
betalinge gesien, voorts op 't vorder favorabel
gedisponeert te worden.

[in marge: Michiel Jacobsz. Schouten]

Opte request van Michiel Jacobsz. Schouten
om te hebben brieffven van nominatie tot
het notarisampt, es goetgevonden  hem 't selve
te accorderen.

229 

[in marge: Buyten de boom te mogen timmeren]

Op die requeste van Jan Jansz. Heynis, Cornelis Jacobsz.
Tuynman ende Cornelis Claesz. Scheepbreker, es goet
gevonden dezelve toe te staen buyten de Boompoort
te mogen timmeren, es goetgevonden 't selve toe
te staen, mits dat men in heure huysen geen neringe 
sall doen, oock dat die scheepbreker niet en sall
vermogen tselve ampt aldaer aen de zuytzyde maer
well aen noortzyde mogen doen. Item dat de
coehouder zijn mis niet en sall vermogen op de
wall te laten leggen ende voorts op de brandt als
andere gegunt es.

[in marge: Cornelisgen Schatters verhoginge]

Op 't  versoeck van Cornelisgen Schatters es de selve
gegunt verhoging van haer weddens als conchergie
van twaelff op vierentwintich gulden 't jaers.

[in marge: Coninck van Denemarken]
[in marge: Hartoge van de Holsteyn]

Opten xxen marty 1618 sijn gelesen de missiven van de
gedeputeerden ter dachvaert ende noopende het
't schryvens van de Coninck van Denemarcken daer-
inne vervatet, bestaende in drie pointien, eerst

482



om den Coninck van Denemarken te assisteren
jegens den Hartoch van Holsteijn, ten tweden om te
doen achtervolgen eenige ordre by Zijne Majesteyt
op de tshollen in de Sondt geraemt, ten derden om te
doen houden goede correspondentie met seeckere
schepen die hij gesint es te doen trecken nae
Oostindien, gedelibereert zijnde, als oock op 't
versoeck van den Hartoch van Holsteijn, om eenige
aliantie te maeken met dese landen op den voet
van d'andere Hansesteden, sijn de gedeputeerden
gelast te mogen aenhoiren die voorslaegen ende 
advysen van d'andere leden ende hen met de beste
te mogen conformeren

[in marge: Suyveringe van de defecten]

Sijn voorts die voornoemde gedeputeerden gelast de
goede handt daer aen te houden dat de defecten van de 
provintien ende steden souden moegen worden gesuyvert
ende de restanten van de pachters geinnet, ende dat zij de
versochte negotiatie van de vicm  ponden sullen  difficulteren; 
doch indyen die van Haerlem ende andere leden met
dese stadt corresponderende, daerinne consenteren,
sullen hen met de zelve mogen conformeren,
behoudelick dat dezelve mede instantie sullen doen
om de lasten die niet betaelt mogen worden ende
daer uyt de swaricheyt spruijt naementlick de
Franche troupen aff te leggen

[229 verso]

[in marge: De smith bij de Vriesche poort.]

Syn voorts burgemeesteren geauthoriseert met de smith
by de Vriesche poort te handelen om hem te laeten
volgen ong omtrent drie voeten erffs, die hy
betimmeren sall, mits daervoren gevende
seeckere recognitie 't haere E. discretie ende
mits dat hy syne gevel cierlick sall maecken.

[in marge: Loterye te houden in de paeschmarct.]

't Versoeck van Seger Botes van Harlingen om in de
aenstaende paeschmarckt te mogen opsetten
een loterye, waerdich synde omtrendt vyftig-
duysent gulden, mits dat hy aen de huysarmen
presenteert een merckelicke somme van
penningen, is goetgevonden toe te staen mits
dat op de ordre van 't trecken ende 't geene daeraen
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cleeft goede conditien sullen worden beraemt.

[in marge: Cramen te stellen in de paesmarct.]

Op 't versoeck van de gemeene stoeldraeyers es
goetgevonden te blyven by d' oude ordonnantie
van 't stellen van de cramen in de marct, te weten
dat de cramen sullen staen van bewesten de
Pastoorsteech tot voorts west aen en dat de
stoelen sullen staen van de Pastoorsteech
oost aen.

[in marge: Commedianten.]

Op 't versoeck van Alexander Aernouts vanwegen
eenige commedianten om in de paesmarct te
mogen spelen, zijn burgemeesteren geauthoriseert
om 't zijnertijt daerop te letten ende te
disponeren.

[in marge: Schermerhorn.]

Op de requeste by die van Schermerhorn aen de
heeren Staten van Hollandt gepresenteert, om
eenige octroyen te hebben tot maeckinge
van bruggen, verstellinge van huysen, vergrotinge
van haer kerckhoff, verwydinge van vaerten
ende 't leggen van seeckere keuren. Ende syn
gedeputeert de presiderende burgemeesteren ende
Pieter Claesz. Vryburch, mitsgaders de secretaris,
om hen tot Schermerhorn te laeten vinden
de gelegentheyt van alles te onderstaen
ende de vroetschappe daervan rapport te
doen.

230a

[in marge: Ordonnantie op den offslach van de vis.]

Op 't rapport van de gedeputeerden, gebesonigneert hebbende
op 't versoeck van mr. Pieter Claesz. om eenige nieuwe
ordonnantie op den affslach van de vis te hebben,
es goetgevonden deselve ordonnantie met de
correctie daerinne gedaen te arresteren by
provisie ende op een proeve.

[in marge: Roert den overtoom tot Avenhorn.]
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Op den i ͤ  aprilis 1618 es gelesen seeckere requeste, by die
van Berckhoudt, Grosthuysen, Avenhorn ende Schaerwoude
aen de Hove van Hollant gepresenteert, in fine om te hebben
mandement penael jegens burgemeesteren ende regeerders
van Hoorn, te opsiene dezelve van meeninge souden syn
in plaetse van de overtoom van Avenhorn te leggen een
schutsluyse. Ende nae deliberatie es verstaen dat het
leggen van de voorszeide schutsluys ten hoochsten schadelick soude
wesen voor dese stadt, soo ten opsiene van 't water
't welck men daerdoor uyt de Schermer soude verliesen,
als oock door 't soute water 't welck daerdoor ingelaten
soude worden, behalven de diversie van neringe
daeruyt te volgen. Ende naedyen op de voorszeide requeste
by den Hove geordonneert was, dat partyen den iiiiᵉ
aprilis souden compareren voor den heere raetsheer
Schoterbosch, soo es goetgevonden aen de gedeputeerden
ter dachvaert te schryven om dese saecke te
communiceren met de stadts- ofte andere advocaten,
ende haer als derde geinteresseerden in voors. saecke
ende op de voors. comparitie te voegen ende dat men
middelertyt oock sall mogen sien wat men met de
voors. dorpen by verbintenisse aen dese stadt sall
konnen teweegebrengen.

[in marge: Camer van rethorica.]

't Versoeck van de vaders ende regenten van 't weeshuys om
voor eenige lieffhebbers der commedianten hyer ter
stede wederom op te richten een camere van rethori-
ca ende dat tot dien eynde hen vergunt soude worden
een ordinaris camer, oock het blasoen ende eenige
ordonnantie ofte articulen onder hen te onderhouden,
es vooralsnoch goetgevonden te houden in bedencken.

[in marge: Staet van de restanten van Vryburch.]

Es voorts goetgevonden op 't versoeck van de E. Pieter Claesz.
Vryburch Vryburch, dat de oude gecommitteerden
gebesonigneert hebbende op zyn reeckeninge als tresorier,
voorts sullen examineren de staet van zyn restanten
ende dezelve sluyten soo nae doenlick es.

[230a verso]

[in marge: Roert het stuck van de equipagie ter Admiraliteyt.]

Op den viiiᵉ aprilis 1618 es gelesen missive van de heeren
burgemeesteren ende raden van Hoorn ende Enchuysen daer-
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by dezelve adviseren, dat zy voor haer gedeputeerden
op den iiiᵉ marty hadden geconsenteert dat door dese
mael dese stadt ofte die van Monickendam een
capiteyn van oorloge in dienste souden mogen
hebben by provisie ende tot accomodatie, doch met
die limitatie ende expresse conditie dat alle
ordonnantien tot subsidie ende behoeve van de Admiraliteyt
verleent by deselve gecommitterde raden souden
worden geteyckent, ende dewyle nu een
capiteyn van Alcmaer was geadmitteert versochten
daeromme dat de voorschreven ordonnantien souden
worden geteyckent voor ende aleer de monsteringe
van voors. capiteyn soude syn geschiet, ofte dat
zij anderssints de voorschreven monsteringe soo-
veel mogelick en souden verhinderen. Ende nae
deliberatie es verstaen 't voors. schryvens zeer
impertinent ende exorbitant te zyn ende dat oversulcx
daerop niet en stont te letten, ende dewyle
jegenwoordich alhyer waeren eenige gedeputeerden
van het collegie ter Admiraliteyt, die specialick
hadden versocht de saecke te willen accommoderen,
't zy by onderteyckeninge ofte andersints, soo
es verstaen, dewyle men sach met hardicheyt
hoe langer hoe meer te verliesen, dat men
daeromme alsnoch, zoo by de voornoemde heeren van de Admiraliteyt
als andren sall sien te arbeyden om dese saecke
met soeticheyt aff te handelen, ende oversulcx
dezelve gecommitteerden versoecken de saecke
daernae te dirigeren dat de onbehoorlicke
proceduren van voors. steden mogen werden gestuyt
met verclaringe, dat men voor 't toecomende te-
vreden sall zyn dese saecke te stellen aen die
van de Admiraliteyt ende d' ordonnantien te teyckenen.

[in marge: Wittendel, IJff Maerts, Cornelis Dirxsz ende Coren rapport.]

Opten viiiiᵉ april 1618 es by de burger-
meester Wittendel, IJff Maertsz, lakencooper, Cornelis
Dirxsz., corencooper, ende mr. Jacob Coren, secretaris,
gedaen rapport van 't gebesogneerde opten lesten dachvaert
in 's Gravenhage.

230b

[in marge: Nopende de weeskinderen van Kars Janssoon.]

't Versoeck van de naeste vrunden van de onnosele kinderen
van wylen Kars Janssoon, lakenbereijder, ende Neel Frans-
dr., om deselve kinderen in 't weeshuijs te crijgen, niet-
tegenstaende niet en werde gevonden dat de vader poor-
ter gemaect is geweest, tenminsten bij gratie
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in deliberatie geleijdt zijnde, is goetgevonden ten aensien
dat de vader xv jaren langh hier ter stede gewoondt
ende versceijden poortersneeringen gedaen heeft, ende omme
andere consideratien bij forme van gratie ende dispensatie
't voors. versoeck te consenteren.

[in marge: 't Stuckje lants tot Scorel gemeen met Thijs Thijsz.]

Is noch goetgevonden burgermeesteren mitsgaders Adriaen
Heindrixsz. Rabbi, ende IJff Maertsz., lakencooper, te autho-
riseren om seker stuckgen landts, gelegen tot Scorel
gemeen met Thijs Thijssoon, aen denselven te mogen vercoo-
pen off  't zijne te coopen.

[in marge: Auditeurs van de rekening van de corenexcijs anno 1617 ende brandewynexcijs 
van 1617 ende 1618.]

Is mede goetgevonden de E. IJff Maertsz., lakencooper,
ende mr. Jacob Lubbrants. Coren te committeren op de
hooringe van de rekeninge van de collecte van de
corenexcijs van de jare 1617, mitsgaders van de
brandewijnexcijs van de jaren 1617 ende 1618.

[in marge: Electie van de capiteinen van de beijde doelens.]

Opten xxiiiᵉ april 1618 es geprocedeert tot electie
van de capiteinen van de respective scutterijen, ende
zijn uijt het dubbel getal bij d' affgaende capiteijns ende
lieutenanten overgelevert, gecoren tot capiteijns van de
Oude Doelen Dirck Quinting en Edouard Jacoth ende tot capiteijns
van de Jonge Doelen Huijbert Michielsz. Bruijn
ende Dirck Steenhuijs.

[in marge: 't Stuckgen landts tot Scorel.]

Opten xiᵉ maij 1618 es bij burgermeesteren gedaen rapport
van dat zij volgens voorgaende resolutie van de xiiiᵉ april lest-
leden vercoft hadden aen Thijs Thijssoon tot Scorel het
stuckgen landts aldaer gelegen, de roede tegens iii gulden iiii stuyvers.

[in marge: Het Ton-landt van Willem Jansz. Brouwer te naesten.]

Is mede goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om seker
stuckgen landts, gelegen aen de Scermer, met het huijs daerop
staende, bij Aeriaen Ollebrants., caescooper, aen Willem Jansz.
Brouwer vercoft, over te nemen, mits dat men volgende
de presentatie van de cooper, de cooppenningen zoude houden
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op renten tegens  5 off 4 ½  ten hondert, ende weder eenige
andere lasten totte concurrentie van dezelve somme toe, aff-
lossen.

[230b verso]

[in marge: beroerende ’t opnemen vande overtoom tot Avenhorn]

Is noch geresolveert dewijle men verstondt dat die van 
Berchout cum sociis tegens die van van Horen geobtineert hadden 
bevelen penael tegen d’opneminge van de overtoom tot 
Avenhorn en ’t leggen van een verlaet ofte scutsluijse, 
dat men van stadswegen in den selven processe sal 
voegen. Ende zijn burgermeesteren geauthoriseert om 
mette voornoemde impetranten te handelen ende te accorderen 
noopende de quote die de stadt zal dragen inde costen 
van de voors. processe.

[in marge: missive ende remonstrantie van de advocaet Barnevelt]

Is voorts gelesen een missive van de heere advocaet 
Barnevelt dato den lesten aprilis lestleden,  
mitsgaders de gedruckte remonstrantie van zijne 
edele daer neffens overgesonden.

[in marge: poincten van reces]

Des namiddachs is gelesen de acte van reces bij de 
heeren Gecommitteerde Raden bij hare edele missive van den 
iien maij lestleden overgesonden ende naer deliberatie 
op de poincten daerinne vervatet goetgevonden ende 
geresolveert zoo volgt.

[in marge: d’ antwoorde op de propositie van de ambassadeur van Engelant]

Eerst noopende ’t geschrifte ingestelt om Zijne Majesteit 
van Groot Bretagne te berechten vande goede intentie 
van de heeren Staten van Hollant en Westfrieslant tot conservatie 
van ’s landts vrij- ende gerechticheden mitsgaders vande 
ware gereformeerde religie etc., sijn de gede-
puteerdens gelast om te mogen goetvinden dat men 
’t zelve aen den heere ambassadeur van Zijne gemelte 
Majesteit zal mogen overleveren ten ware bij de meeste stemmen 
goetgevonden werde daerbij noch ijetwes te voegen off ijet daerinne te veranderen, 
in welken gevalle de gedeputeerdens hen daer mede sullen mogen conformeren.

[in marge: antwoorde op de propositie van Vrancrijck]
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Is mede gelesen de propositie bij de heere ambassadeur 
van Vrancrijck in de vergaderinge vande heeren 
Staten gedaen opte xiiie martii lestleden, mitsgaders 
een concept van een antwoorde die men daer op zoude 
geven, ende naer deliberatie verstaen dat de gedepu-
teerdens zullen mogen goetvinden als voren.

[in marge: beroerende de requeste van die van Scermerhorn]

Opten xiie may 1618 is bij de burgermeester Jan Pieters. 
Stoop, Pieter Claessoon Vrijburch ende den secretaris Foreest, 
gedaen rapport van ’t gene zijluijden hadden bevonden 
ende verstaen noopende de gelegentheijt van ’t ver-
soeck bij die van Scermerhorn bij requeste aen de Staten 
van Hollant en Westfrieslant gedaen, om te hebben seker 
octroy naerder in haer edele commissie hier voren 
staende in date de xxe marty lestleden. Ende naer

[231]

deliberatie es verstaen dat de gedeputeerdens deser stede 
gaende ter dagvaert zullen mogen consenteren dat de supplianten 
geauthoriseert werden tot makinge vande wercken inde selve requeste 
gespecificeert sonder bijvoeginge van de generale clausule 
ende andere nott noottelicke wercken etc. in haer versoeck gemen-
tioneert.

[in marge: placcaet tegens de fameuse libellen]

Waer nae weder ter handen genomen zijnde het besogne 
op de poincten van ’t reces, es goetgevonden de ge-
deputeerdens te lasten om te helpen arresteren het placcaet 
voor desen geconsenteert geconcipieert tegens de onbehoor-
licheden die met schrijven, spreken, ende andere manieren tot 
verstoring na de gemeene ruste dagelix meer ende meer 
passeren. 

[marge: de gemeene middelen]

Aengaende ’t poinct vande gemeene middelen van contribu-
tien etc. zijn de gedeputeerdens gelast om hen te reguleren 
in conformite van voorgaende resolutien desen aengaende 
genomen.

[in marge: defecten ende restanten]

Aengaende de suijveringe vande defecten ende restanten sijn 
gedeputeerdens gelast als voren.
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[in marge: anticipatie]

Noopende de versochte anticipatie sijn de gedeputeerdens gelast 
als de consenten gedragen zullen zijn, hen te reguleren nae 
voorgaende resolutien als voren.

[in marge: consenten]

Noopende de versochte consenten zijn mede gelast 
hen te regulieren nae voorgaende resolutie.

[in marge: Fransce troupen]
Beroerende de Fransce troupen sijn de gedeputeerdens 
gelast om te persisteren bij voorgaende resolutie.

[in marge: remonstrantie van den advocaet]

Aengaende de remonstrantie ingestelt bij den heere 
advocaet, aen de vergaderinge overgegeven, ende zijn de gede-
puteerdens gelast te aenhooren in discoursen bij andere 
leden daerop te doen.

[in marge: synode provinciael]

Beroerende de convocatie van een sinode sijnde gedeputeerdens 
gelast te persisteren bij voorgaende resolutie.

[in marge: versoeck van den Briel]

Belangende ’t versoeck van die van den Briel om te 
hebben continuele sessie int collegie vande Gecommitteerde 
Raden zijn de gecommitteerdens gelast hen te conformeren 
met de meeste stemmen.

                                                                
[231v]

[in marge: gedeputeerdens ter dachvaert]

Sijn voorts om de voors. resolutien inne te brengen en 
op alle voorvallende saken ten meesten dienste der landen 
te helpen resolveren mits in cas van swarigheijt rapport 
versoeckende gecommitteert de edele Jan Pietersz Stoop, IJf 
Maertensz lakencooper ende een secretaris.
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[in marge: de presentie vande erffgenamen van joffrouw van Drogendijck]

Beroerende ’t jaer lijffrenten gepretendeert bij d’erffgenamen 
van wijlen joffrouw van Drogendijck es goetgevonden 
de voornoemde gedeputeerdens te authoriseren om daerover 
met de voornoemde erffgenamen te transigeren ende ’t accorderen.

[in marge: speciale procuratie op de gedeputeerden ter dachvaert tot voorstant vande 
privilegien etc.]

Op den xixen meij 1618 es gelesen missive vande edele mr. 
Johan de Haen pensionaris van Haerlem uijt de name 
van de goede steden Haerlem, Leijden, Goude, Rotterdam, 
Schoonhoven ende Briele geschreven, daer bij deselve 
versoeken dat de gedeputeerden deser stede ter 
dachvaert bij speciale besegelde procuratie 
geauthouriseert souden mogen worden over met de heeren 
edelen ende gedeputeerden van andere goede 
steden te advyseren, beraetslaegen ende resolveren 
op alsulcke middelen als tot tegenstandt van de 
proceduren strekkende jegens de vrij- ende 
gerechticheijt mitsgaders privilegien van ’t landt 
alrede bij handen genomen ofte noch te nemen 
zijn dienende ende deselve met alle bequaemheijt 
in ’t werck te helpen stellen tot voorstandt 
van de voors. landts steden ende leden vrij- ende 
gerechticheijden ende onderhoudenisse van de unien 
ende accorden ende daer over malcanderen te voorsien 
ende versekeren met alsulcke beloften van 
bijstandt, hulpe ende indemniteyt als men 
bevinden sall noodich te zijn nae breder in houden 
van ’t concept daerbij overgehouden en de vroet-
schappe voorgehouden, waer op de gedeputeerden 
ter dachvaert bij hare missive mede versoecken 
dat d’heeren van de vroetschappe gelieven souden te 
delibireren ende resolveren, ende nae delibiratie 
es goetgevonden die gedeputeerden ter dachvaert 

232

met de voors. procuratie onder ’t groote segel te voorsien 
behoudelik dat dezelve gedeputeerden niet en sullen 
de selve exhiberen ofte presenteren, ten waere 
de voors. andere steden alle van gelijcken deden. 
                                                                             

[in marge: Stoop, IJvo ende Coren rapport]

Opten ixen junij 1618 es bij de edele Jan Pieters. Stoop 
burgermeester, IJff Maerts. lakencooper, oudtscepen,  ende 
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den secretaris Coren gedaen rapport van ’t gebesogneerde 
opten dachvaert in ’s Gravenhage vande xiiiien maij totten 
iien junij lestleden gehouden.

[in marge: Adriaen Woutersz. Focaert]

Ten voors. dage is bij burgermeesteren gerapporteert dat 
zij op ’t versoeck van Adriaen Woutersz. Focaert hadden 
gehoort de gemeene panneluijden ende uijt den selve ver-
staen dat zij hem ten fijne als in zijn versoeck ende 
om zijn credijt te verstijven, gaerne zouden contribu-
eren een somme van L gulden int jaer voor den tijt van iii 
jaren langh. Ende naer deliberatie es goetgevonden 
ende geresolveert dat ingevalle de voornoemde Focaert raedt 
wiste om een somme van vier duijsent gulden op te lichten 
tot versterckinge van zijne neeringe ende daervan dede 
blijcken nae behooren, dat men hem dan van stadts 
wegen tot vervallinge van de renten daer van te betalen 
op een proeve voor den tijt van drie jaren zoude te bate 
comen met hondert vijftich gulden jaerlix mits dat die van de 
panneringe L gulden jaerlix daerbij soude leggen.

[in marge: Foreest, IJff Maerts., ende Coren rapport]

Opten ixen julij 1618 is bij de burgermeester Foreest, 
IJff Maerts. lakencooper ende secretaris Coren 
gedaen rapport van ’t gebesogneerde opten dachvaert van 
’s Gravenhage gehouden, sedert de iien junij lestleden totte 
viien julij daeraenvolgende.

[in marge: versouck van die van Wieringen]

Is voorts gelesen een requeste van die van Wieringen versoeckende 
dat d’ heeren magistraten deser stede bij haere intercessie zoo 
aen de ingelanden vande Zijpe zoo veel te wege soude willen 
brengen, dat tot haer gerijeff een clein windtaesgen geleijt 
ende gemaect zoude mogen werden in de Zijp-dijck off anders 
dat zij des somerdaechs door de groote sluijse mede zoude 
mogen scutten, ende naer deliberatie es goetgevonden dat 
burgermeesteren desen requeste zullen behandigen aen de 
heeren dijckgraeff ende heemraden vande Zijpe ende 
versoecken dat de zelve en supplementen gelieve ten besten te 
accommoderen. 

[232 verso]

[in marge: verpondingen de anno 1618]
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Is voorts goetgevonden dan men eerstdaechs zal laten doen 
de publicatie vande verpondingen en totte collecte 
van dien Barthout Loeven te continueren, mits dat hij 
hem precise in de innige van de selve zal reguleren 
naer zijne instructie.
   
        
[in marge: Dijck, IJff Maerts. ende Foreest rapport]

Opten xxiiien julij 1618 es bij de edele Pieter van 
Dijck, burgemeester,  IJff Maerts. laeckencoper ende 
de secretaris Foreest gedaen rapport van’t 
gebesogneerde ter dachvaert in s’ Gravenhage 
gehouden van den xien tot xxiien julij 1618. 

[in marge: de schippers vaerende door de Eertswouder sluijs]

Op de requeste van de gemeene schuijtvoerders 
van Texel, Huijsduijnen ende Wieringen om te hebben 
eenige veranderinge ofte verhoginge 
vande Eertswouder sluijs, ende beter commoditeyt 
van diepte door de vaert van de Langereys, es 
goetgevonden te deputeren de edele mr. Jan van 
Wittendel, burgermeester, mitsgaders Pieter Claesz. 
Vrijburch, Jan Philipsz. ende meester Jacob Coren, 
om te nemen inspectie vande gelegentheyt van de 
voors. sluijs ende de Langereys oock ende oock 
van de overtoom die men soude mogen maecken in 
de Zijpe, ende op de oncosten van de selve overtoom 
met die van de Zijpe te accorderen op ’t behaegen 
van de vroetschappe ende zulcx van als aende 
vroetschappe rapport te doen.

[in marge: poincten raeckende de schutterije]
[in marge: wacht te houden op ’t stadthuijs] 

Es voorts goetgevonden de pointen bij de capiteynen 
van de schutterye overgelevert te stellen in 
handen van de voorgaende gedeputeerden, om die 
neffens de voorgaende te examineren ende 
metten eersten daer van rapport te doen,  
mits dat men voor ’t eerste de wacht sall 
doen houden op ’t stadthuijs en dat verboden 
sall worden met te spelen ofte te drincken 
op de wacht.

[in marge: die schutterije in wijcken te verdeelen]
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Op den vien augusti XVIC achtien es op ‘t rapport 
van de gecommitteerden gebesonigieert hebbende opte 
poincten en articulen bij de schutterije overgelevert, 
goetgevonden eerst dat men de vier vaendels
 
233                                                                                            

vande schutterije met den eersten sall stellen ende verdeelen 
in vier quartieren ofte wijcken vande stadt behoudelick 
dat op de ordre van ’t overschieten van de capiteynen ende 
bevelhebberen ter eerster gelegentheyt nader sall 
worden geleth.
                                                                        
[in marge: de wacht te houden in de Waege]

Dat voorts de wacht die tot noch toe gehouden es 
geweest in ’t benedenschool voorts aen soo lange 
die schutters upt stadthuys waecken, de wacht 
sullen hebben in den Waege ende aldaer gehouden sijn 
ordinaris schiltwacht uyt te setten.

[in marge: de buywacht in de poort te blijven]

Dat mede de buyrwacht nae het afftrecken van de 
wacht ten minsten ten minsten bij provisie in 
elcke poort twee gehouden sullen sijn te laeten 
blijven, somers tot vijff uren ende swinters tot 
achten toe, op peine van cassatie soo yemant 
ter contrarie doet. 

[in marge: continuatie vande schermmeester]

Op ’t versoeck vande capiteyns van de schutterije om 
noch voor een jaer gecontinueert te hebben den dienst 
van meester Jacob, schermmeester, es goetgevonden 
burgermeesteren te authoriseren om denzelffven noch 
te continueren tot acht dagen nae 
Pijncxter in het toecomende jaer, mits dat hij hem 
soude moeten reguleren nae de bevelen van 
burgermeesteren ende capiteynen.

[in marge: ordonnantie opte nachtwachte]

Es voorts gearresteert d’ordonnatie op de 
nachtwachte van nieuws door de gecommitteerden 
beraemt.

494



[in marge: capiteijnen gelast om civilicken te handelen met die geene die bij nacht geschoten 
heeft]

Es mede goetgevonden capiteynen ende de officiers 
van de schutterije te authoriseren om civilicken 
aff te handelen de faulte bij secker persoon 
gecommitteert als hij bij nachte op verscheyden 
plaetsen in den stadt geschoten hebbende.

[in marge: Dijck, IJff Maertsz. ende Coren rapport]

Opten xiiien augusti 1618 hebben de burgermeester 
Pieter van Dijck, IJff Maerts., lakencooper, ende de 
secretaris Coren gedaen rapport van ’t gebesogneerde 
opten dachvaert in ’s Gravenhage van de 23en julij totten 
xien augusti  besoen beyde lestleden.

[233 verso]

[in marge: brieven van de Staten Generael, noopende de nationalen Sijnode.]

Is ten zelven dage gelesen, een missive vande hoogmogende heeren
Staten Generael in date den 27en julij 1618 met eenige
bijgaende stucken, daer bij versocht wert, dat
de heeren vroetschappen hen zouden willen conformeren
met de resolutie, bij hare hoogmogende  op’t houden van den
nationalen Sinode, den xxven junij lestleden genomen; 
ende nae deliberatie, es goetgevonden de gedeputeerden
gaende ter dachvaert in ’s Gravenhage, te lasten om te 
persisteren bij voorgaende resolutie alhier noopende de
convocatie van de sijnodale vergaderinge genomen,
ende ingevalle datter eenige voorslagen van accom-
modatie werden gedaen, dat zij de zelve zullen
overnemen om haere provinciale principalen te
communiceren.

[in marge: ter dachvaert gecommiteert Foreest, Vrijburch, Steenhuijs ende Coren.]

Is voorts goetgevonden te committeren tot continuatie
van de dachvaert, den presiderenden burgermeester, Pieter
Claessoon Vrijburch, ende Baert Janssoon Steenhuijs,
mitsgaders den secretaris Coren.

[in marge: beroerende de diepinge in de stadtsgrachten].

Is voorts bij burgermeesteren mitsgaders d’andere ge-
deputeerdens gebesogneert hebbende op ’t stuck van de
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diepinge van de stadtsgrachten, gedaen rapport,
ende na deliberatie, es goetgevonden, datmen in’t
aenstaende jaer voor’t eerst de twee diepscuijten
zal gebruijcken binnen de stad tot redelick conten-
tement van de clagende burgerije ende gerijeff van de
neeringe, mitsgaders eenige droochten in ’t Zeggelis
noodige hulpe vandoen hebbende, en de dat men de zelve daerna
zal gebruijcken, om wech te nemen de principaelste
ondiepten inde stadtsgrachten, ende dat men voorts
tegens den tijt in ’t aenstaende jaer, naerder zal
letten, op de verder diepinge van de stadtsgrachten.

[in marge: versoeck van Jan Thomassoon, trompetter].

Op ’t naerder versoeck van Jan Thomassoon, trompetter
es goetgevonden zijn weddens te verhoogen op iic L. gulden
in ’t jaer, mits dat daerinne gesmolten zijn sullen zijne
pretensien van huijs huijre, ende extraordinaris blasen 
op de marctdagen ende anders.

234

[in marge: Vrijburch ende Coren rapport.]

Opten xxien augusti 1618 is bij de Ed. Pieter Claess.
Vrijburch, ende de secretaris Coren gedaen rapport
van’t gebesogneerde opten lesten dachvaert in ’s Graven-
hage gehouden den 23en augusti ende eenige navolgende
dagen.

[in marge: concept om te comen tot een nationalen sinode.] 
[in marge: beroerende de sinode nationael.]

Is mede gelesen seker concept ofte verclaringe inhou-
dende eenige conditien ofte restrinctien, daeronder men 
zoude mogen comen tot een convocatie van een natio-
nale sijnode, ingestelt bij de gedeputeerdens van de
goede steden. Ende nae deliberatie 
zoo op’t rapport, als ’t voors. concept, es goetgevonden
de gedeputeerdens gaende ter dachvaert te lasten, om te
aenhooren de opinien, voorslagen ende advisen van de andere remon-
strantse steden, ende hen mettet meerendeel van [de] zelve te mogen
conformeren.

[in marge: beroerende de Eertswouder sluijs en de Langereijs].

Is voorts gedaen rapport bij de gecommitteerdens heb-
bende inspectie van de Eertswouder sluijs mits-
gaders de Langereijs, ende naer deliberatie es verstaen
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dat dienstich zoude zijn voorde stadtsneeringe, dat
de Eertswouder sluijs wat zoude verhoocht worden, ende
dat voorts bij de Zijpse sluijs een proper bequaem overtoom
geleijdt zoude mogen werden, soo ende zijn bur-
germeesteren dienvolgende geauthoriseert, om d’zelve
wercken te bevorderen en de procurerende zoo veel
doenlick, mits dat die van de Zijp zullen dragen
1/3 in de costen vande voors. overtoom, gelijck geseijt
wert bij henluijden uijtgeboden te zijn. Ende dewijle
men verstondt, dat de diepinge vande Langereijs
mede dienstich zoude zijn, en gemeijnt werdt
dat die van Geestmerambacht, uijt crachte van
seker contract met de stadt gemaect, daertoe
gehouden zoude zijn, es goetgevonden ende verstaen
dat men onder de stadts accoorden ende contracten
sal soecken, ende besien, off men ’t zelve contract 
zal cunnen vinden, om ’t selve gesien, voorts naerder
daerop gedisponeert werden, zoo men bevinden zal te behoo-
ren.

[234 verso] 

[in marge: versoeck van die van Schermerhorn].

Op ’t versoeck van die van Schermerhorn, om tot verval-
linge van de oncosten bij henluijden te doen in ‘t
maken van eenige bruggen, wegen ende anders,
dienende om de vruchten uijt de Beemster be-
quamelick tot Schermerhorn te brengen, om
van daer voort hier ter stede ter marct te
mogen comen, eenige subsidie te hebben, in
regard van’t beneficie, ’t welck de neeringe deser
stede daervan zoude hebben te verwachten, gedeli-
bereert zijnde, is verstaen dat men om de supplianten
tottet maken vande voors. wercken ende commoditeiten
te animeren, den zelven zal aenseggen, dat men niet
en sal laten henluijden in discretie eenich subsidie 
te geven, zoo wanneer men bevinden zal, dat de stadt
daeruijt eenich merckelick proufijt zal comen te
genieten.

[in marge: Foreest, Vrijburch, Steenhuijs ende Coren rapport].

Opten iien september 1618 es bij de Ed. dr. 
Adam van Foreest, burgermeester, Pieter Claess. Vrijburch,
Barthold Steenhuijsen en de secretaris Coren
gedaen rapport van’t gebesogneerde opten dachvaert
vande xxien augusti totten lesten toe in ’s Graven-
hage gehouden.

497



[in marge: beroerdende de uijtscrijvinge van de particuliere sijnoden].

Is voorts gelesen een missive van de Staten
Generael van Hollandt ende Westvrieslandt van de
lesten augusti lestleden, daer bij eerst
wert genotificeert, dat de missiven dienende tot uijt-
scrijvinge van de particuliere Sijnoden, opten iiiien

deser zouden afgesonden werden, ende ingevalle de
steden die haer beroepen hebben op hare principalen,
middelertijt hen bij monde ofte geschrifte niet
naerder en de verclaren, dat haer swijgen gehouden
zal werden voor consent. Waerop nae
deliberatie goetgevonden ende verstaen is, dewijle
de gedeputeerdens deser stede niet verder als op ’t
behagen van hare principalen consent was gedra-
gen, dat men d’voors. uijtscrijvinge zijn
voortgang zoude laten hebben, sonder eenige
verclaringe ofte aenschrijvinge ter contrarie
te doen. Ende is voorts de deliberatie 
op ’t verder inhouden van de voors missive uijtgestelt
tot een naerder vergaringe.

235

Op’t verder innehouden van voors missive, sprekende 
van tegens

[in marge: beroerende  d’overtoom ende bruggen bij Jan Boijes].

Op de clachten gecomen van dat eenige scuijtvoer-
ders zoo groote scepen ofte scuijten beginnen te voeren,
dat zij in de brugge bij Jan Boijes overtoom blijven
steken, ende daermede aen andere scuijten hier ter stede
willende ter marct comen, dickwils lange verlet
werden, om d’voors brugge ende overtoom te mogen
gebruijcken, gedelibereert zijnde is goetgevon-
den burgermeesteren ende schepenen te authoriseren om
tot voorcominge vande voors abuij desordre de oude
ordonnantie op ’t gebruijck vande overtoom te ver-
nieuwen, ende voorts te amplieren zulx ten fijne
voors. bevonden zal werden van noode te wesen.

[in marge: noopende de relaxatie vande gedetineerde heeren].

Opten xien september 1618 geresumeert zijnde
de missive van de heeren Staten van den lesten augusti lest-
leden, ende gedelibereert zijnde op ’t verder innehouden van den
zelve, es goetgevonden de gedeputeerdens gaende
ter dachvaert te lasten, om neffens andere steden
alle goede ende behoorlicke debvoiren te doen, ten eijnde
de drie heeren tegenwoordelick zijnde in detentie
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gerelaxeert zouden mogen werden, ende indien ’t
zelve niet en wilde vallen, dat dan ten minsten
dezelve voor de vergaderinge van Hollandt te recht
gestelt zouden werden.

[in marge: ordre op de verpachtinge, voorvallende saken].

Is mede goetgevonden d’voornoemde gedeputeerdens te lasten
om nopende ’t stellen van de ordre op de verpachtinge
mitsgaders andere voorvallende occurrentien, hen
mette meeste ende beste stemmen te conformeren, mits in
cas van swaricheijt rapport versoekende, ende zijn
gecommitteert om de selve resolutien inne te brengen
de presiderende burgermeester, off bij zijne ongelegentheijt
den burgemeester Dijck, mitsgaders Pieter Claessoon,
Vrijburch, ende de secretaris Coren.

[235 verso]

[in marge: Vrijburch ende Coren rapport]

Opten xxiiien septembris 1618 es bij de E. Pieter Claessoon
Vrijburch ende de secretaris Coren, in absentie 
van den burgermeester Pieter van Dijck, gedaen rapport van ’t
gebesogneerde in ’s Gravenhage opten dachvaert
in ‘s Gravenhage gehouden opten xien septembris lest-
leden ende navolgende dagen. 

[in marge: Tachtig musquettiers van den guarde van Zijn Ex.cie in te doen comen]

Op den viiien octobris 1618 es gelesen seeckere
patente van Zijne Ex.cie gedateerd den vien

octobris 1618 binnen Hoorn, daer bij Zijne Ex.cie

ordonneert den lieutenant van de compagnie van
zijne guarde dat hij tachtich musquettiers
met den vendrich van den zelve compagnie uijt Den
Hage sall laten gaen nae dese stadt om 
aldaer voor eenige dagen guarnisoen te houden tot
naeder ordonnantie, met last aen de magistraten
alhyer om de zelve met logys te doen
accommoderen, ende na deliberatie es verstaen
dat men die voors. musquettiers sall doen binnen
comen ende volgende d’ordre ende begeerte van Zijne
Ex.cie doen accommoderen met logys plaetse
ende vivres. 

[ in marge: Sijn Ex.cie in te haelen] 
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Ende dewyle men verstondt dat Zijne Ex.cie

op morgen van meeninge was alhyer binnen
dese stadt te comen, soo is goetgevonden
dat wij Zijne Ex.cie gelyck men altyt gewoon
es geweest, soude inhaelen, ende dat men 
‘t zelve de capiteynen van de schutterye sall
notificeren om ‘t volck bij provisie te doen
waerschuwen, ende zijn burgemeesteren geauthoriseert
om op de occurentien ordre te stellen. 

236

[in marge: Veranderinge van de magistraet] 

Opten xien octobris 1618 is Zijne Princelijcke Ex.cie gecompa-
reert in de vergaderinge van burgermeesters ende vroetschappen
‘t zijner begeerte geconvoceert zijnde, ende heeft verclaert
dat hij in consideratie van den hoochdringenden noodt, ende om 
te bevorderen den dienste van ‘t landt, mitsgaders de ruste, 
vrede, ende eenicheijt onder d’ingesetenen deser stede, 
volgende de last die hij hadde, goetgevonden hadde alhier
(gelijck op eenige andere plaetsen mede was gesciet) eenige
veranderinge in de regenten ende magistraten te doen, ende 
dat hij henluijden daeromme al te samen bedancte van de 
goede diensten die zij de stadt tot noch toe hadden gedaen, 
ende voorts licentieerde, ende ontsloech van haerluijder ge-
daenen eedt, met expresse verclaringe nochtans dat
hij niet en verstondt hier mede de provilegien deser stede
eenichsins te crencken, off te prejudicieren, maer ter contra-
rie dat alles gesciede om de redenen ende consideratien
voren geroert, voor dese reijse alleen, ende sonder prejuditie 
van de voors. privilegien, daervan Zijne Ex.ie begeerde
dat notitie gemaeckt ende gehouden soude werden. ‘t Welck
gedaen zijnde, es bij zijne Ex.cie voorts geprocedeert tot 
creatie ende electie van een nieuwe vroetscap, bestaende 
in de navolgende personen, als 1. mr. Adriaen Anthonissoon, 
2. Cornelis Matthijssoon Scagen, 3. Gerrit Jacobszoon Coren, 4. Adriaen Heindrixz.
Rabbi, 5. Jan Janss. Rijp, 6 Jan Willemsz. Salines, 7. Pieter Jansz. Scagen, 
8. Abram Jasperss., 9. Adriaen Maertss. Coetenburch, 10. Jan Gijsberts. Paeu, 
11. dr. Adam van Foreest, 12. fl jr. Florens van Teilingen, 13. Frederick
Houtman, 14. Gerrit van der Nieuburch, 15. Jan Pietersz. Hoochtwout,
16. Pieter Paeu, rentemeester van de Vroonen, 17. Frans Pietersz. , 18. Barthout
Loeven van der Hoolck, 19. Zeger Dirxzoon Goutsmidt, 20. Cornelis
Claeszoon, biersteker, 21. Heindrick Willems., moutmaker, 22. Pieter
Willemss. Kessel, 23. Diert Anthonisz., 24. Thomas Dirxs. vleijshouder,  
de welcke ontboden zijnde, alle den gewoonlicken eedt als
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vroetscappen aen handen van Zijne Ex.cie hebben gedaen, 
uijtgesondert Gerrit Coren, jr. Florens van Teilingen, 
ende Thomas Dirxz., vleijshouder, die buijten de stadt waren,
mitsgaders Adriaen Maerts. Coetenburch, die overmits
zijne indispositie niet en conde compareren. Waer nae
voorts bij Zijne Ex.ie verclaert zijnde dat hij bij Zijne 
Ex.cie occasie van zijne presentie hier ter stede, te rade
gevonden hadde, om teffens te procederen tot verkiesinge 
van burgemeesteren, schepenen, ende tresorier, daervan
anderssins de electie zoude gescieden tegen karsmisse

[236 verso] 

naestcomende, ende nu voorhanden zijnde, heeft Zijne 
Ex.cie dienvolgende vercoren ende geeligeert tot
burgermeesteren Cornelis Mathijssoon Scagen, Aeriaen 
Heindrixz. Rabbi, dr. Adam van Foreest ende Jan
van der Nieuburch; tot schepenen Aeriaen 
Cornelis. Scagen, mr. Mathias Oudestein, Frerick
Houtman, mr. Jacob Lubbrants. Coren, Hendrick Corneliss.
Druijff, Cornelis Janssoon Rijp ende Reinier Coeten-
burch, ende tot thresorier Willem Corneliss. Druijff
(met sulcken verstande, dat d’voornoemde personen de voors.
hare respective diensten van nu aen souden betreden
ende d ’selve bedienen tot karsavont toe in den jaere 1619.
Ende dat daernae voorts de verkiesinge ende verande-
ringe van de voors. amten zoude gescieden van jaere
tot jaere nae ouder gewoonte. Ende dit alles onder 
gelijcke verclaringe van non praejudicie alsvoren. 
Ende de voornoemde personen, ontboden zijnde, hebben de respective
ende gewoonlicke eeden mede aen handen van Zijne
Ex.cie gedaen. 

Ten zelven dage des namiddachs heeft Zijne hoog-
gemelte Ex.cie noch goetgevonden ende noodich
geacht voor hem te ontbieden de capiteinen, lieu-
tenanten, vendrichs, prevoosten ende adelborsten
van de respective scutterijen, ende heeft den zelven
voorgehouden, dat hij voor den dienste van ‘t landt
noodich gevonden hadde binnen dese stede, eenige
veranderinge in de magistraet te doen, ende 
dienvolgende begeerde dat zijluijden bij den eedt
die zij voorhenen gedaen hadden, aen zijne handen
souden beloven de regenten ende magistraten
die hij van nieus gestelt hadde, gehouw ende 
getrouw te zullen zijn, ende in haere geboden
te gehoorsamen als men regenten ende magistraten 
schuldich is te doen, welcke beloften bij henluijden
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alle t’samen (preter Eduard Jacot, Jan Philips.
ende Jacob Madder die absent waren) dienvolgende
aen handen van Zijne Ex.ie zijn gedaen. 

237

[in marge: Continuatie van den dachvaert in ‘s Gravenhage] 

Opten xiiien octobris 1618 es gelesen een mis-
sive van de Gecommitteerde Raden van Hollandt ende Westfrieslandt
van den xden deser, daerbij versocht wert dat de gede-
puteerdens deser stede metten eersten in ‘s Graven-
hage zouden mogen gescict werden, om neffens
de E. ende andere leden van de vergaderinge vol-
gens voorgaende afsceijt te helpen continueren. 
Ende is dienvolgende goetgevonden tot continuatie
van de besognes opten dachvaert in ‘s Gravenhage
te committeren de E. Cornelis Mathijssoon Scagen, 
burgemermeester, Pieter Janssoon Scagen ende Gerrit van der 
Nieuburch, mitsgaders de secretaris Coren; ende
de zelve te belasten om zoo noopende ‘t inbrengen 
van de consenten als andere voorvallende saecken, 
hen met de meeste en beste stemmen te mogen
conformeren, mits dat zij mede instantie zullen
doen op de suijveringe van de defecten van d’andere
provincien, ende in cas van swaricheijt rapport
zullen versoecken. 

[in marge: Collecteurs van de bier- ende turf-excijs]

Is voorts gerapporteert dat Pieter Claessoon Vrijburch
hadde swaricheijt gemaect om de collecte van den bier
ende turff excijs te continueren overmits hij nu geen
vroetscap en is. Ende naer deliberatie es goetge-
vonden burgemeesteren te authoriseren om de voornoemde Vrij-
burch ende Pieter Dirxzoon Scouten voor haer te ontbieden,
ende bij goede redenen ende middelen van inductie
zoo doenlick te bewegen om de voors. collecte, dit 
loopende jaer noch te continueren, ende ingevalle
zijluijden daer toe niet en zijn te bewegen, om als-
dan in haerluider plaetse twee uijt de vroetscappe
in haerluijder plaetse te surrogueren, die de voors. col-
lecte tot nieuwe jaer naestcomende, zouden mogen
waernemen. 

[237 verso]
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[in marge: Beroerende 't sluijten van de oude rekeningen totte Horen]

Opten xixen novembris 1618, is gelesen een missive van
de Gecommitteerde Raden van Westfrieslandt ende Noor-
der Quartiere in date den viiien novembris anno 1618, daerbij
versocht wert, dat de gecommitteerde deser stede gelast
mochte werden om beneffens d'andere te helpen bera-
men een sekeren dach, tegens welcken de oude reken-
meesteren beschreven mochten werden om de reke-
ningen van de ontfangers ende secretarissen van
twee voorgaende jaren te mogen sluijten ende teickenen,
teneijnde daernae ordre gestelt mach werden op 't
overnemen, hooren ende sluijten van de nieuwe reke-
ningen. Ende naer deliberatie is goetgevonden,
dewijle men verstondt dat de drie cleine steden tevreden
waren te wijcken van 't accordt met dese stede
gemaect, dat onse gecommitteerde te lasten ten
fijne als versocht werdt. Mits dat men even-
wel voor 't toecomende niet en zal laten, bij
alle goede middelen te arbeijden om voor dese
stede te becomen een gedeelte van de equipagie
die ter van de Admiraliteit ende tenminsten de voors. 

capiteijn op de scepen ten oorloge toegerust.

[in de marge: Beroerende d'exceptiën van incompetentie ofte renvoij tot Horen geproponeert]

Op sekere memorie bij de E. mr. Jacob van
Teilingen, gedeputeerde in 't collegie van de Gecommitteerde Raden
tot Horen gedelibereert zijnde, es verstaen
dat zoo wanneer ijemandt, 't zij pachter ofte andere
personen bij een pachter, commijs ofte landtdrost
ter eerster instantie voor 't collegie van de Ge-
committeerde Raden tot Horen, uijt sake van de
contraventiën van de placcaten ende ordonnan-
tiën, zoo op 't stuck van de gemeene middelen geëma-
neert, als tegens 't houden van de pauselicke con-
venticulen, geroepen zijnde, proponeert excep-
tie van incompetentie ofte renvoij, dat de-
zelve exceptiën behooren geadmitteert ende partijen
gerenvoijeert te werden voor haer competente
rechters. Ende al waer 't dat d'andere Gecommitteerde Raden
contrarie mochten verstaen, dat de gecommitteerde deser
stede echter hem daer tegens zal formaliseren.

238

[in de marge: Een nieuwe stadtsdoctor]

Sijn gelesen de requesten van dr. Gielis Oudestein ende
dr. Rombout van Teilingen, versoeckende dewijle dr. Jan
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van Teilingen was overleden, om tot stadtsdoctor aenge-
nomen te mogen werden. Ende nae deliberatie es
goetgevonden tot medicum ordinarium aen te nemen
dr. Gielis Oudestein. Ende is go mede goetge-
vonden burgermeesteren te authoriseren om noopende de
weddens bij d'oude doctoren genoten, tusscen dr.
Biman ende den voornoemde Oudestein te mogen disponeren
sulx zij in discretie bevinden sullen te behooren.

[Subsidie voor die van Sluijs]

Gedelibereert zijnde op 't versoeck bij de magistraten ende
regenten van Sluijs gedaen om te hebben eenige
assistentie ofte subsidie, 't zij bij collecte door de stadt
off anders, tot erectie off opbouwinge van een nieu
weeshuijs etc. Is goetgevonden de versoeckers
te renvoijeren aen 't collegie tot Horen, om aldaer een
subsidie te mogen versoecken ende ontfangen vanwegen
't geheele quartier ende dat men haer versoeck door
onse gecommitteerde zal doen recommanderen ende ingevalle
zijluijden daer niet en zouden obtineren, is verstaen dat men
naerder op 't voors. versoeck zal disponeren.

[in de marge: de Burgermeester Scagen, Pieter Scagen ende de secretaris Coren rapport]

Opten xxien novembris 1618 hebben de E. Cornelis
Mathijssoon Scagen, Pieter Janssoon Scagen en de de secre-
taris Coren gedaen rapport van 't gebesogneerde
opten lesten dachvaert in 's Gravenhage gehouden.

[in de marge: Auditeurs van de rekeningen van fabrijckmeesteren ende thresorier de anno 
1617]

Is voorts goetgevonden te committeren tott auditeur
van de rekeningen van fabrijckmeesteren ende thresorier
van den jare 1617, de burgermeester Cornelis Matthijss.
Scagen, de burgermeester Adriaen Rabbi, Pieter Janssoon
Scagen, Jan Gijsberts. Paeu, de rentmeester Pieter
Paeu ende Pieter Willems. Kessel.

[238 verso]

[in de marge: versoeck van de regenten van de huijsarmen]

Op 't versoeck van de regenten van de huijsarmen om
ontlast te werden van 't broodtgeldt 't welck zij jaer-
lix aen 't weeshuijs moeten uijtkeeren (uijtgesondert
de wielbrooden ende devecaters die zij op de kersmissen
ende paesscenfeesten gewoon zijn uijt te deelen),
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mitsgaders van 't onderhoudt van de weeskinderen beneden de vier jaren
oudt zijnde etc., gedelibereert zijnde, is goetgevon-
den de voornoemde regenten te ontlasten van de lx gulden,
die zij jaerlix uijtkeeren over 't broodtgelt, mits
dat zij voortaen beter debvoir zullen doen om de
bedelarije te weeren. Ende 't vorder versoeck
es gehouden in naerder bedencken.

[in de marge: Ordre op de comparitiën van burgermeesteren ende vroetscappen]

Opten xviien novembris34 1618, is goetgevonden te
renoveren de oude ordre nopende de comparitiën van de vroet-
scappen ende dienvolgende verstaen, dat de heeren vroet-
scappen voortaen zullen precise compareren op de ure
henluijden uijt den naem van burgermeesteren geprefigeert,
op peine dat diegene die compareert naedat burger-
meesteren de propositie zullen begonst hebben, zal verbeuren
iii s. ende die in 't geheel absenteert, zal verbeuren vi st.
ten waere bij siecte, absentie buijten de stadt, off met
verloff van burgermeesteren.

[in de marge: Beschrijvinge tot Horen]

Is gelesen een missive van de Gecommitteerde Raden tot
Horen daerb van den xiiiien decembris 1618, daerbij
de heeren magistraten versocht werden om haere ge-
deputeerdens tot Horen te seinden tegens den xviiien

derselver maendt. Om te helpen adviseren ende
resolveren op de poincten daerinne vervatet.

[in de marge: beroerende de oude rekeningen van de ontfangers]

Eerst noopende de oude rekeningen van de
ontfangers ende secretarissen etc. Is goetge-
vonden de gedeputeerdens te lasten in confor-
mite van de resolutie opten xixen novembris lest-
leden alhier genomen, om te mogen goetvinden
dat de oude gedaene ende ongeslotene rekeningen
mogen werden gesloten ende datter voorts gepro-
cedeert werde tot nominatie ende beschrijvinge van
gecommitteerdens op 't hooren ende sluijten van de nieuwe
rekeningen.

239

[in de marge: Beroerende de quæstie in 't stuck van de Generaliteit]

34 Door waarschijnlijk C.W. Bruinvis doorgestreept en gewijzigd in: decembris. 
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Beroerende de quæstiën ende differenten, ontstaen over 't stuck
van de Admiraliteit, sijn de gedeputeerdens gelast om te
mogen consenteren dat de ordonnanciën bij die van de
Admiraliteit in voorgaende jaren versocht, die alreede
in de liquidatie tegens die van Hollant zijn gepasseert,
mogen geteickent werden. Ende voorts te adviseren, dat voortaen bij
die van de Admiraliteit geen meerder subsidie en
zoude mogen getrocken werden, als tegens cm pond in 't
jaer ende dat bij ordonnantie geteickent bij eene
van Westfrieslandt ende Noorderquartier. B Ende dat
alvoren behoorlick gelet zoude moeten werden op de
billicke pretensiën van dese stede, om te mogen ge-
nieten een gedeelte van de equipage ende tenminsten
de vijfde capiteijn op de schepen ter oorloge toegerust.

[in de marge: de burgermeester Scagen tot Horen]

Ende is voorts goetgevonden te committeren d'edele
Cornelis Matthijssoon Scagen, burgermeester, ende mr. Jacob
van Teilingen, gecommitteerde deser stede in 't collegie
tot Horen, om d’voors. resolutiën aldaer inne te
brengen ende voort op alle voorvallende saken te
helpen adviseren ende resolveren, zulx zij ten meesten
dienste der landen zullen bevinden te behooren, mits
in cas van swaricheijt rapport versoeckende.

[in de marge: Versceijden versoecken noopende de Tafel van Leeninge]

Op 't versoeck van Joris Mol om te hebben continuatie
van 't octroij van de tafel van leeninge voor den tijt
van x off xii jaren, naer d'uijtgang van 't loopende octroij,
expirerende op Paesscen anno 1620, ende gelijck ver-
soeck van de crediteuren van de voors. Mol, mitsgaders
een versoeck van de regenten van de huijsarmen om
van de voors. tafel van leeninge te mogen octroij
hebben voor denzelven huijse, nae d'expiratie van 't loo-
pende octroij etc., gedelibereert zijnde, es
goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om met Joris
Mol te mogen handelen noopende de versochte continuatie
ende dezelve te accorderen voor zulcken tijt van jaren ende be-
dingen zulcken verhooginge van de gewoonlijcke recognitie
als zij met hem sullen cunnen accorderen, mits dat de
tafel van leeninge bij de crediteuren zal voorts zal gead-
ministreert werden, in conformite van 't accoordt
mette voornoemde Mol gemaect. Ende 't zelve gedaen zijnde
es verstaen dat naerder gedelibereert zal mogen wer-
den op 't gene men de regenten van de huijsarmen van de
voors. recognitie tot een subsidie van 't voors. huijse zal
mogen toeleggen.
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[239 verso]

[in de marge: 't versoeck Isaaci Francisci]

Op 't versoeck Isaaci Francisci, om te hebben
eenige assistentie tot vorderinge van zijne be-
gonste studiën etc., is nae deliberatie goetge-
vonden om goede redenen ende sonderlinge ten aen-
siene van 't goede testimonium 't welck de rector
van Herderwijck hem medegegeven heeft, denzel-
ven de goede handt te bieden. Ende zijn burger-
meesteren geauthoriseert om hem naerder noopende
zijne gelegentheijt gehoort hebbende, d'assistentie
bij hem te genietten, te mogen begrooten zulx
zij in discretie zullen bevinden te behooren.

[in de marge: versoeck van Geert Jans van Diest]

Op 't versoeck van Geert Jans van Diest, eer-
tijts conventuale in 't Oude Hoff binnen dese stede,
om te hebben augmentatie van haere alimentatie ten
aensiene van haere hooge ouderdom ende behoefticheijt.
Is goetgevonden haer toe te voegen
verhooginge van xxxvi gulden in 't jaer.

[in de marge: versoeck van Kees Sijtges cum socio]

Op 't versoeck van Neel Kees Sijtges, cum socio, es
henluijden gegunt remissie van de ie custinge
bij hen uijtgelooft over 't erve bij henluijden gecoft
op 't Veneetsce eijlandt, om gelijcke redenen als
anderen gelijcke gratie es gedaen.

[in de marge: versoeck van Cornelis Claess. Viscroon ende Ele Janssoon]

Gelijcke gratie es om deselve redenen
mede gegundt aen Cornelis Claess. Viscroon
ende Ele Janssoon Commijs.

[in de marge: versoeck van de overluijden van 't bierstekersgilde]

Op 't versoeck van de van de overluijden van
't bierstekersgildt is goetgevonden haere or-
donnantie te ampliëren met een articule
houdende authorisatie op de voors. overluijden om
ingevalle ijemandt onwillig was om de boeten
ende andere emolumenten van 't voors. gilde ende 'tgene hen te laste geleijt wert vol-
gende d'ordannantie te voldoen aen de gecommitteerdens totte
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collecte van de bierexcijsen te procuceren, dat
aen de bierdragers geen ceelen ende zouden gelevert
werden, om de bieren van de voors. onwilligen te
wercken, voor ende aleer zij de voors. boeten ende emo-
lumenten ende 'tzelve hen als voren te laste geleijt wert zouden hebben voldaen. Behoudelick
dat denzelver onwilligen vrij zal staen de voornoemde
overluijden voor burgermeesteren te ontbieden om voor
hare E. rekeninge van haer doen te geven.

240

[in de marge: Versoeck van Cornelis Janssoon Kelderman]

Opten xxixen decembris 1618 gelesen zijnde de
requeste van Cornelis Janssoon Kelderman om de waech-
excijs voor eenige jaren in pachte te mogen hebben.
Es naer deliberatie beter gevonden denzelven excijs
in 't openbaer op te veijlen ende te verpachten.

[in de marge: versoeck van Cornelis Aelberts. Gorter cum socijs. 
 De wijnexcijs te collecteren]

Op 't versoeck van Cornelis Aelberts. Gorter, Cornelis Ma-
reel ende Jan Princen, wijncoopers, om den impost ex-
cijs van de wijnen in pachte te mogen hebben off ten-
minsten de vrijheijt om de wijnen uijt hare huijsen
bij de cleine mate te mogen vercoopen, gedelibereert
zijnde is goetgevonden 'tzelve versoeck aff te slaen
ende de voors. excijs voor 't aenstaende jare, we-
deromme te doen collecteren.

[in de marge: Ad idem noopende de bierexcijs, coren-, brandewijn-, turf- ende 
branthoutexcijs ende lakenexcijs]

Is mede goetgevonden de bierexcijs, brande-
wijnexcijs, corenexcijs ende turf- en branthout-
excijs, mitsgaders de lakenexcijs, mede te doen collecteren voor den aenstaen-
den jare 1619 gelijck als in voorleden jaren es
geschiet.

[in de marge: verpachtinge van de excijsen]

Ende voorts totte examinatie ende resumtie van de
ordonnantiën van de excijsen die verpacht zouden werden
geprocedeert zijnde, is goetgevonden de ver-
pachtinge daerop te doen.
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[in de marge: de borgen van de pachters]

Naer de gedaene verpachtinge rapport gedaen zijnde,
is verstaen dat men de pachters van de vleijs- ende waech-
excijs zal doen insinueren, dat sij hare gepresen-
teerde borgen off anderen in conformite van de ordon-
nantie zouden stellen tegens den lesten deser des
morgens te ix uren, off dat men de voors. excijsen weder
tot haerluijder pericule zal opveijlen.

[in de marge: remonstrantie noopende de wijnexcijs]

Op de remonstrantie van Claes Pieters., seepsieder,
om te hebben eenige naerder verclaringe noopende 't recht
van den excijs van de wijnen etc., is goetgevonden 
te de committeren de E. mr. Jacob Lubbrants Coren ende
Heindrick Druijff, scepenen, om de voors. remonstrantie
te examineren ende rapport te doen van haerluijder advijs.

[240 verso] 

[in de marge: Collecteurs van de bierexcijs ende turfexcijs]

Is voorts goetgevonden totte collecte van de bier-
excijs, mitsgaders van de turf- ende branthoutexcijs,
noch voor den aenstaenden jare te continueren
de E. Jan Willems. Salines ende Abram Jas-
perssoon Verdoes, op den ouden voet ende salaris.

[in de marge: van de wijn- brandewijn- ende corenexcijs]

Is mede goetgevonden totte collete van de wijn-
excijs, brandewijn- ende corenexcijs te con-
tinueren Claes Pieters. seepsieder.

[in de marge: ende van de lakenexcijs]

Ende zijn voorts burgermeesteren geauthoriseert
om een bequaem persoon te dispicieren ende
te committeren totte collecte van de lakenexcijs
voor de aenstaenden jare 1619.

[in de marge: rapport van den dachvaert tot Horen]

Is voorts gelesen het besogne off de resolutiën ge-
vallen ende genomen op de vergaderinge van de
magistraten tot Horen gehouden opten xixen
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decembris lestleden.

[in de marge: Paeu op de rekeningen van de secretarissen]

Is noch gelesen een missive van de heeren Gecom-
mitteerde Raden tot Horen, daerbij versocht wert
dat ijemandt gecommitteert zoude werden om te vaceren
opte auditie van de rekeningen van de secretarissen
ende hen tot dien eijnde tot Horen te transporteren
tegens den ixen januarii naestcomende. Ende nae deliberatie es
goetgevonden ten fijne voors. te committeren de
E. Jan Gijsberts. Paeu.

[in de marge: Een collecte voor die van Sluijs]

Op 't versoeck van de gecommitteerdens van de stadt
Sluijs in Vlaenderen om tot assistentie
van de erectie van een weeshuijs binnen haren
stadt te mogen doen een collecte door de 
stadt, is op de recommandatie van de heeren
Staten Generael, Zijne Exie, ende van de heeren
Staten van Hollandt ende Westfrieslandt omme
sekere goede insichten ende consideratiën ende naer-

241

volgende 't exempel van versceijden andere steden,
goetgevonden henluijden t'accorderen een collecte
door de stadt te mogen doen tot zulcken tijt
als burgermeesteren tot minste quetse van de godts-
huijsen deser stede zullen ramen ende prefigeren.

[in de marge: Rabbi ende Kessel op de rekeninge van de colecteurs van de bierexcijsen de 
anno 1619]

Is voorts goetgevonden te committeren tot auditie
van de rekeningen van de collecteurs van de bier,-
turf- ende brandthoutexcijs van den jare 1619, de E. bur-
germeester Rabbi ende Pieter Willems. Kessel.

[in de marge: versoeck van den officier Seevanck]

Op 't versoeck van den officier Seevanck om te
hebben brieven van adres en recommandatie aen de
Camer van Rekeninge om te mogen versoecken conti-
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nuatie van zijne dienste, is goetgevonden 't voors.
versoeck te accorderen.

[in de marge: beschrijvinge in Den Haege]

Op den xiiiien januarii 1619 es gelesen missive van de
heeren Gecomitteerde Raeden van de Staten van Hollandt
ende Westfrieslandt van de xxixen decembris 1618,
daerbij de heeren edelen ende steden werden versocht
om jegens huijden te comen ende heure
gedeputeerden te seijnden in Den Haege om te helpen
adviseren op de pointen daer beneffens gaende.

[in de marge: petitie van de Raedt van State voor den jaere 1619]

Ende eerst op 't eerste point nopende de petitie van
Zijne Princelijcke Excie, Zijne gen. en den Raedt
van State voor den aenstaenden jaere 1619, es
nae examinatie van deselve petitie ende 't geene daer-
aen cleeft goetgevonden de gedeputeerden te
lasten om daerop te hoiren d'advisen ende voorslaegen
van d'andere leden ende hen met de meeste ende
beste stemmen te mogen conformeren,
doch voor soo veel aengaet d'ordre beraemt op 't stellen
van de officiers van oorloge zullen letten met d'andere
gedeputeerden van de steden deser quartiere om te
mogen behouden aen dit quartier het stellen van de
subalterne officieren gelijck tot noch toe bij de
Gecomitteerde Raeden es gedaen.

[241 verso]

[in marge: Middelen van consumtie ende contributie in treyn wesende]

Op 't tweede point nopende de middelen van
consumtie ende contributie mitsgaders de
iii cm gulden over de steden ende de xxiiii st. uyt
d' excysen sijn gelast daerinne te consenteren
op dien voet als in 't voorleden jaer ende in specie
oock nopende de iii cm gulden over de steden
mits dat men lette op de redenen van
beswaernisse van deze stadt.

[in marge: Convoyen]

Op 't derde poinct nopende de middelen van de
convoyen ende om een gedeelte van deselve te
verpachten sijn de gedeputeerden gelast
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daerinne te consenteren.

[in marge: De xiiii gulden op 't soudt]

Sijn mede gelast te mogen consenteren den
impost van de xiiii gulden op 't hondert wit souts
van de denne35 gaende.

[In marge: Anticipatie]

Op 't vijffde point nopende versogte anticipatie
van de verpondingen ende xxiiii st. sullen de
gedeputeerden mede mogen consenteren.

[In marge: Rechters te committeren voor de drie gevangenen]

Op 't vie poinct van de drie gevangenen te voorsien
met bequame rechters teneynde alles
bequamelick werde beslichtet ten meesten
dienste van 't landt sijn de gedeputeerden
gelast te mogen aenhoiren de voerslagen
van d' andere leden ende hen met de beste ende
meeste stemmen te mogen conformeren.

[in marge: Placcaet tot handthoudinge van de publycke autoriteyt etc.]

Op 't viie poinct om te letten wat alderbest ende
gevoelickste gedaen dient tot maintenement
van de publycke autoriteyt jegens alle ongerustigheyden
ende molieringen in den staet van 't landt overmits
eenige quaetwillige personen soecken d' actien
ende regieringen van de magistraten te traverseren
ende daertegens onder pretecxt van religie als
andersints te machineren, onwettelicke
vergaderingen, rotteryen ende bijeencomsten

242

in 't heymelick ofte openbaer enz. ende off men bij placc
placcate daertegens niet en behoort tijtlick te
voorsien etc., sijn de gedeputeerden gelast om hyer
op te mogen verstaen de voorslaegen van d' andere leden
ende te mogen consenteren dat yet bij forme van
placcaet werde bij geschrifte gestelt om 't selve
daernae aen de vroetschappen gecommuniceert

35 Denne = opslag.
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zijnde, daerop eyntlick geresolveert te mogen
worden.

[in marge: Besoingie van Zijn Excie op 't veranderen van de magistraten]

Op 't viiie point om bij de gevoechlickste middelen
publyck te maecken d' acte aen Zijn Princelijke Excie,
in voorleden dachvaert gegeven nopende d'approbatie
van 't besoingie van Zijne Excie in 't veranderen
van de magistraten in eenige steden in Hollandt ende
Westfrieslandt als geschiet ten dienste van 't
landt ende sonder preiuditie van de privilegien ende oock
niet tot crenckinge van de eere, name ende fame
van diegeene die gelicentieert zijn, es goetgevonden
de gedeputeerden te lasten hen te mogen conformeren
met de beste ende meeste stemmen.

[In marge: Ordre op de inninge van de middelen]

Op 't ixe point om eenige naeder ordre te raemen op de
precyse inninge ende betalinge van des gemeenelandts
verpachte ende gecollecteerde middelen sijn de gedepu-
teerden gelast als voren ende oock letten dat de
beste bekende pachters soo veel doenlick es mogen
worden gecontinueert.

[In marge: vacante compagnien te voorsien met capiteynen]

Op 't xe point om de vacante Nederlantse
compagnien te voorsien met bequame capiteynen
sullen de gedeputeerden hen mogen conformeren
als voren.

[in marge: Tegens de resignatien van de officien]

Op 't xie point om eenige ordre te ramen tegens
de meenichvuldige resignatien ende transporteringen
of te an van de ampten ofte staten soo wel
polityck als militaire, sullen hen conformeren
als voren.

[in marge: Nominatie van twee personen in de Hoogen Raedt]

Op 't xiie point om 't collegie van de Hoogen Raede te
verstercken met twee gequalificeerde personen
mits 't affsterven van mr. Franchois Franck
ende 't affscheyden van mr. Rombout Hoogerbeets,
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[242 verso]

daertoe d' heeren van de Hoogen Raede acht personen
hebben voorgeslaegen sijn de gedeputeerden
gelast van deser stede wegen te nomineren
de E. mr. Jacob van Teylingen, Jacob Coren
ende Mathijs Oudensteyn ende hen met de
reste te mogen conformeren met d' apparenste
doch in allen gevalle letten dat de genomineerden
van dese stadt mogen worden geavanceert.

[in marge: Nominatie van twee ofte een in 't Hoff van Hollandt]

Op 't xiiie point om 't collegie van den hove
provintiael mede te verstercken met
twee ofte tenminste een persoon tot
raedt sullen de gedeputeerden nomineren
ende hen reguleren als voren.

[in marge: Deputatien in de generaliteyt Raedt van Staten ende reeckeningen]

Op 't xiiiie, xve ende xvie pointen nopende
de deputatien in de Generaliteyt, Raedt van
Staten ende de reeckeningen van de generaliteyt
voor den aenstaenden jaere sullen de
gedeputeerden arbeyden dat d' heere Coren ofte
d' heere Teylingen ende wie van beyden d'apparentste
sall sijn ten minsten in een van de drie
collegien werde gecommitteert.

[in marge: Voorvallende saecken]

Op 't leste point nopende pointen tevoren niet
afgedaen ende andere voorvallende saecken
sullen hen conformeren met de beste ende
meeste stemmen, doch in cas van swaricheyt
rapport versaecken.

[in marge: Versoeck van die van den Briele]

Op 't versoeck van die van den Briele om continuelick
een te hebben in 't collegie van den Gecommitteerde
Raeden sullen hen mogen conformeren met
de beste ende meeste stemmen.
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[in marge: Nominatie van schepen in plaetse van Houtman]

Es voorts mits 't vertreck van den E. Fredrick Houtman
geprocedeert tot nominatie van twee personen
om daeruyt bij Zijne Excellencie een tot schepen
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voer 't lopende jaer geeligeert te worden ende zijn daer-
toe genomineert de E. Pieter Willems Kessel ende
Pieter Paeu, rentmeester van de Vroonen.

[in marge: West Indische Compagnie]

Op 't concept van 't octroy van [de] West Indische Compagnie
ende de gemoveerde difficulteijten daerbij gevoecht
sijn de gedeputeerden gelast daerinne te
mogen consenteren mits dat dezelve instantie 
sullen doen om de camer van 't Noorderquartier te
hebben binnen dese stadt ende soo sulcx niet en
will vallen om dan ten minsten eenich deel te
hebben in de toerustinge ende de bewindthebbers te
hebb

[in marge: Aelbert Jansz. scheepmaker]

't Versoeck van Aelbert Jansz. scheepmaeker om te
mogen aenvollen een gedeelte in de Oude Gracht bij
d' oude Geestpoort om daerop een woninge te
stellen, mits daervoren gevende een recognitie,
es affgeslaegen.

[in marge: Joris Moll taeffelhouder]

Es goetgevonden te approberen het contract met
Joris Moll, gemaect om nae d’ expiratie van 't lopende
octroy wederom van nieuws te mogen hebben de
tafelleninge alhyer mits gevende jaerlicx ses-
hondert gulden ende dat voor twaelff jaeren.

[in marge: Tauxateurs van de verpondingen]
[in marge: Den xxve feb. 1619 es mits d' absentie van de E. Pieter Jansz. Schagen gesurrigeert
in beyde de commissien Evert Thonisz.]

Sijn voorts gecommitteert tot tauxateurs van de verpondingen
van de nieuwe huysen ende andere difficulteynen op de
tauxatien vallende de E. Pieter Jansz. Schagen,
Frans Pietersz. ende Cornelis Claesz. Viscroon ende zijn
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dezelve mitsgaders de burgemeester Rabbi gecommitteert
ter auditie van de reeckeninge van de ontfanger van de
verpondingen van den jaere 1617.

[in marge: Gedeputeerden ter dachvaert]

Sijn voorts ter dachvaert in 's Gravenhage gecom-
mitteert de E. Cornelis Mathijsz. Schagen presiderende
burgemeester, Pieter Jansz. Schagen ende de secretaris
Foreest met last als voren.
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[243 verso]

[in marge: Rapport van de burgermeester Schagen ende secretaris Foreest]

Op ten xxen februari 1619 es bij de E. Cornelis
Mathijsz. Schagen, burgemeester, ende Nanning van Foreest,
secretaris, in absentie van de E. Pieter Jansz.
Schagen gedaen rapport van ‘t gebesoingieerde in
‘s Gravenhage ter dachvaert van de xven january
tot den viiie feburary lestleden toe.

[in marge: Approbatie van ‘t beroep Wilhelmi Nicolai]

Op ‘t versoeck van de broederen des kerckenraets
van de gereformeerde gemeente alhyer es
goetgevonden te approberen de beroepinge
te voren  by de selve gedaen op den persoon
van Wilhelmus Nicolai tot predikant alhyer,
ende dienvolgende dezelffven te tracteren 
in gagie ende huyshuyre als ordinaris kerckedienaer.
[in marge: op ten 23en february 1619 es bij naerder interpretatie op ‘t versoeck van de 
voornoemde suppliant verstaen dat zijn tractement ingaen sal van den tijt aff dat hij hier ter 
stede in actuelle dienste is gecomen]

[in marge: nieuwe generale ycke

Op ‘t versoeck van Niclaes van Seevanck, schout
deser stede, es goetgevonden de zelffven te
consenteren een generale nieuwe ycke
mits de voor ‘t toecomende vertoevende vier
jaeren.

[in marge: de raem van Pieter Willemsz. Kessel]

‘t Versoeck van de E. Pieter Willemsz. Kessel om
Harman Cox sijn timmeragie in de Ramen te
doen veranderen dat zijn supppliants raem daer door
in ‘t benemen van de son niet en worde
geïnteresseert, es goetgevonden te houden 
in naerder bedencken.

[in marge: Blinde Gerrit]

Op ‘t versoeck van Lysbeth Douwens moeder
van blinde Gerrit om aff te spreken het
leerloon voor de voornoemde Gerrit tot continuatie
van zijn leeringe op instrumenten ‘t welck
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hij tot Purmerende mits ‘t vertreck van den E.
Pieter Jansz.Schagen soude vervatten ende
continueren ende dat hem daertoe eens twintich
gulden noch soude worden gegunt tot een
clavesimbel. Es goetgevonden burgemeesteren
te authoriseren om daer op met een d’een
off d’ander voor een jaer te handelen ende
hem voorts te mogen geven twintich gulden
tot een clavesimbel.
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[in marge: nieuwe schepencamer]

Es voorts goetgevonden met den eersten by handen te
nemen de timmeragie van de camer voor d’heeren
schepenen over de camergens van de Gecommitteerde
Raeden ende dat men daeromme de schuttinge op ‘t
stadthuys gemaeckt dewyle die nu tot de ycke
in de Weege sall zijn, sall wegh nemen.

[in marge: plantagie by Seyckenlaen]

Es mede goetgevonden de plantagie te extenderen
by Seycken langes tot aen de Vriesge wech toe
ende dat men tot dien een streecke landts, soo wydt
als de andre plantagie aldaer nu es, sall opcopen
ofte by tauxatie aennemen.

[in marge: versoeck om eenige woningen te mogen timmeren buijten de Kennemerpoort]

Opten xxiiien februari 1619 is gelesen een requeste van Pieter Janss.
Janbroer, Jelle Aeriaenss. ende Aeriaen Meijnerts., tuijnluij-
den, om te mogen in haere tuijnen be eenige buijten de Kenne-
merpoort eenige cleine woningen te mogen timmeren, etc.,
mitsgaders een requeste van de gemeene buijren neeringe doende
op ‘t Rissevoort, ten fijne de voors. timmeringe zoude ge-
weert ende affgeslagen mogen worden. Ende naer deliberatie
es goetgevonden de versochte timmeringe te consenteren
met de navolgende conditien, te weten dat zij dezelve
woningen zoo cleijn zullen maken als doenlick zal wesen;
item dat zij in dezelve geen handtwercken ofte stede-
neeringen zullen mogen doen, off eenige waren vercoopen,
anders als die in haer eijgen tuijnen gewassen zullen
zijn. voorts op de conditie van de brandt subject te
zijn, gelijck anderen timmeragie buijten de poorten deser
stede getimmert zijnde, ende lestelick dat zij de
voors. woningen zullen stellen op sulcke roijinge als
henlieden bij burgermeesteren aangewesen zal werden ende
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anders niet, alles op peine van datelicke demolitie.

[in marge: versoeck van Frans de Vries]

Op ‘t versoeck van Frans de Vries voor hem zelven ende zijne
andere mede-erfgenamen van zijn zaliger vader, gedelibereert zijnde,
es goetgevonden om den zelven te gratificeren, dat d’erffpacht
word van xiiii gulden staende op ‘t huijs daer ‘t Hoff van Hollant uijt-
hangt, op de hoeck van de Papestraet ende de huijsen ende camers
daer achter aen staende, voor d’eene helft getransporteert ende
overgebracht zal werden op ‘t huijs van den voornoemden suppliant staende op
de Voordam daer de wannemaker uijth inne woont ende dat
de stadt de weder-helft van de voors. erfpacht alleen zal heffen

[244 verso]

tot laste van ‘t voors. huijs van ‘t Hoff van Hollant, ende d’andere
2 huijsgens ende camers daer achter aen staende daer
van bevrijden. Ende dewijle de voornoemde suppliant de voors.
2 huijsgens ende camers vercoft heeft met de helft van de voors. erfpacht
dat men hem van de stadts wegen zal geven actio-
nem cessam, ofte transport om van de possesseurs van de
voors. huijsgens ende camers de voors. halve erffpacht
voor hem zelve te mogen innen ende ontfangen.

[in marge: versoeck van de tuijnluijden]

Is gelesen de requeste van de gemeene hoveniers
ende tuijnluijden hier ter stede tenderende om te
hebben sekere ordre tegens ‘t vercoopen ende
ommeloopen dragen van de warmoes-vruchten bij
vreemde luijden hier ter stede comende etc.
Ende goetgevonden d’zelve requeste ende bijgaende
stucken te stellen in handen van Cornelis Claesz.
Diert Antheunissoon ende Heindrick Willems.,
moutmaker, om dezelve te examineren ende de
vroetscap te dienen van haerluijder advijs.

[in marge: versoeck van Baert Coster]

Op ‘t versoeck van Baert Coster om van de 
stadt te hebben een vrije woninge bij ofte ontrent
de kerke, etc. Is goetgevonden den suppliant te ver-
gunnen de woninge aen de kercke daer tegen-
woordichlick d’omroeper inne woont. Ende zijn
burgermeesteren geauthoriseert om naer genomene
inspectie van de plaetse ende voorgaende com-
municatie met de kerckmeesteren d’voors. woninge
te doen accommoderen zulx zij best ende dienstelick
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zullen vinden.

[in marge: versoeck van de scippers]

Op ‘t versoeck van de deecken ende raedts van ‘t scip-
pers-gilde ten eijnde haerluijder ordonnancie ofte
gildebrieff geredresseert ende gecorrigeert zoude
mogen werden inde navolgende poincten, te
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weten dat voortaen de gildebroederen zal vrijstaen, buijten
Hollandt te mogen varen sonder haer beurt te verliesen daer
voor zij thuijs gecomen zullen zijn. Item dat degene
die voortaen overgeteickent zullen begeren te wesen, ge-
houden zullen zijn eerst tot Staveren in Vrieslandt te
varen ende daervan doen blijcken bij wettige attestatie
ende voorts betalen ses gulden voor de armen van ‘t gildt,
ende lestlick dat de beurtten zoo wel bij tijde van vorst
als bij open water zullen rondt gaen, etc. Es nae
deliberatie es goetgevonden d’voors. requeste te stellen in 
handen van den rentemeester Paeu, Cornelis Claeszoon ende
Diert Anthoniszoon, om d’zelve naerder te examineren,
eenige difficulterende ende andere scippers daerop te horen
ende de vroetscappe te dienen van haerluijder advijs.

[in marge: ‘t versoeck van Gedeon Tavenier]

Op ‘t versoeck van Gedeon Tavenier, trompetter,
om eenige verbeteringe van zijn weddens te hebben,
gedelibereert zijnde, es goetgevonden zijn weddens
te verhoogen van hondert gulden op hondert ende vijftich gulden
‘s jaers, mits dat hij gehouden zal zijn alle marctdagen
een half ure, te weten van x uren tot half elf uren
op de scarmaeij te blasen.

[in marge: versoeck van de gemeene pottebackers]

Op’t versoeck van de gemeene pottebackers, ten eijnde
bij keure geordonneert zoude mogen werden, dat van nu
voortaen geen uijtheemsce personen eenige vreemde potten, platelen ofte ander aerde-
werck hier ter stede zouden mogen vercoopen anders als
in jaermarcten, ende als dan ter geordonneerde plaetsen, 
etc. Gedelibereert zijnde is goetgevonden en verstaen
dat bij keure de vreemde ende uijtheemsce personen ver-
boden ende geïnterdiceert zal werden dat zij tot geene
tijden van der jare eenich vreemt oft uijtheems aerdewerck
hier ter stede zullen mogen vercoopen, anders als aen de
noordtzijde van de Oudegracht, tusscen ‘t Nieuwelant ende
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‘t bruggetje over de Vijversloot.

[245 verso]

[in marge: Versoeck van Cornelis Jacobsz. Backer.]

Op’t versoeck van Cornelis Jacobszoon Backer, es
goetgevonden den zelven te vergunnen verhoo-
ginge van zijn weddens over ’t vegen van de straet
van ’t clockhuijs aff, langs de kercke tot aen de huijs-
armenhuijs toe. Van 20 gulden op 30 gulden ’s jaers.

[in marge: Gemaeckte saeyen in looden.]

Opten xxven februarij anno xvic negentien es
op ’t versoeck van eenige smal- ofte bombasije
werckers hijer ter stede goetgevonden dat 
men die gemaecte sneyen ofte smallen
hijer ter stede sall mogen looden met een loodt
dienende provisionelick tot de lengte ende
breedte ende dat men ’t zelve door de waerdeijns
van de laeckenninge ofte haere knecht sall
mogen doen te weege brengen.

[in marge: A. Verdoes ter admiraliteijt.]

Es voorts geprocedeert tot nominatie van twee
personen om voor’t aenstaende jaer de besonigien
in de respective collegien van de Gecommiteerde
Raeden ende ter Admiraliteijt, ende syn daer
toe gecommitteert de E. Gerrit Jacobsz.
Coren in ’t collegie van de Gecommitteerde Raden
van desen quartiere mitsgaders de E.
Abraham Jaspersz. Verdoes in ’t collegie
ter Admiraliteijt.

[in marge: Gecommiteerden om aen te nemen ’t landt tot die plantagie by Heyckenlaen.]

Sijn voorts gecommiteert de E. Adriaen
Hendrixz. Rabbi, burgermeester,  Pieter Paeu, 
rentmeester van de Vronen,  ende mr. Jan Kies om
by accorde aen te mogen nemen die stroocke
landts die men neffens Heycken Laen tot
de plantagie van noode heeft, mits dat
deselve tot hen sullen mogen nemen Jacob
Heertgisz. ofte iemant anders die ’t hen
gelieften.
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[in marge: auditeurs op de reeckeningen van Claes Pietersz.]
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Es voorts goetgevonden te committeren tot auditeurs
van de reekeningen van Claes Pietersz. beroerende den
ontfanck van stadts coren- ende wyn-excijs de E.
Adriaen Hendrixsz. Rabbi ende Diert Thonisz.

[in marge: Abraham Jaspers Verdoes
Frans Pietersz. op ’t excijshuijs.]

In de plaetse van de E. Abraham Jaspersz. Verdoes,
es goetgevonden te committeren de E. Frans Pietersz. 
tot collecteur van de stadts bier- ende turff-excijs.

[in marge: Willem Tebbisz. te subsidieren in studijs.]

Op ’t versoeck van de wed. van Tebbe Willemsz.,
laeckencooper, om eenich subsidie te hebben tot
vorderinge van de studien van Willem Tebbisz., hare
soon, es goetgevonden by provisie denzelven toe 
te voegen tachtich gulden ’s jaers, ter tijt toe hij
ergens elders ‘t sij met een beurse ofte anders
sall konnen werden geholpen.

[in marge: Fransciscus Oosdorpius rector.]

Op ’t versoeck van Franciscus Oosdorpius, rector van de
Latynsche Schole, ten eynde de stadt aen haer
souden willen nemen de stooters die hij van de 
byscholen ontfanght en dat hem in plaetse van dyn
eenich ordinaris verhoginge van zyn tractement
soude worde toegeleijt, es goetgevonden voor dese
tyt daer inne geen veranderinge te doen.

[in marge: beroerende d’onrust onder de gemeente ontstaen.]

Opten viien martij 1619 bij burgermeesteren voorgedragen zijnde
de confusie ende insolentien die ontstaen ende bedreven waren
onder de gemeente ende cleijne burgerije deser stede, bij occasie
van de comste van de commissarissen van de heeren Staten
ende gedeputeerdens van de Noordthollantsce sijnode, tot vorderinge
vande ruste der kercken ende uijtvoeringe van sekere resolutie bij den voors.
sijnode genomen. Ende geproponeert zijnde, dat de heeren
commissarissen versocht hadden, dat daer tegens souffisante ordre
zoude gestelt mogen werden, off zoo daer toe geene appa-
rentie en ware, dat dan ijemandt uijt de vroetscappe
gecommitteert zoude mogen werden, die neffens ijemandt van de
haren hem soude mogen vervoegen, naer ’s Gravenhage om aende
heeren Staten te mogen rapporteren tg de difficulteiten ende
swaricheden die henluijden alhier waren bejegent, ende te verstaen
haerluijdener E. Mo. naerder ordre, ende advijs. Ende naer deli-
beratie es goetgevonden ten fijne voors. te deputeren den heere
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burgermeester Jan van der Nieuburch.

[246 verso]

[in marge: De burgermeester Nieuburch rapport]

Opten ixen martij 1619, es bij de burgermeester Nieu-
burch gedaen rapport van ’t gene bij hem uijt crachte
van de commissie hem opten 7e martij lestleden op geleijt
was gedaen, ende van zijn vorder wedervaren, mitsga-
ders van de ordre die de heeren Staten mitsgaders
Zijne Excellentie goetgevonden hadden bij provisie te stellen tot stuij-
tinge van verder confusie, ende swarichheden binnen dese stede.
Ende dewijle es bij Zijne Excellentie goetgevonden was hier
ter stede bij provisie te scicken de compagnie van de guarde
van sijn gen. graeff Ernst, es goetgevonden de capiteynen
ende principale officieren van de zelve officieren com-
pagnie te accommoderen in de statencamertgens,
ende met de tafel bij Cornelia Scatters. Is noch
gerapporteert dat bij Zijne Excellentie mede goetgevonden
was noch twee Compen nae te senden, die men meijnt
dat op morgen hier ter stede zouden mogen aencomen.
Ende es goetgevonden dat men d’zelve mede ten besten
zal mogen accomoderen. Is voorts
naer deliberatie op de voorderinge van ’t besogne
van de commissarissen ende gedeputeerden van de
sijnode etc. goetgevonden de zelve te stellen tot
keure off zij ’t zelve besogne willen vervolgen
binnen de kercke, off binnen den raedthuijse alhier,
ende ingevalle zij in de kercke alhier willen voort
besogneren, es verstaen dat men de kercke al vooren
zal doen versekeren bij de compe van de capiteyn Henderson.

[in marge: Beroerende ’t besogne van de commissarissen op d’ informatie tegens d’autheurs 
van den beroertte deser stede.]

Opten xiien martij 1619 es bij burgermeesteren gepro-
poneert dat de heeren commissarissen van de Staten,
te weten de heeren raden, mitsgaders den advocaet fis-
cael, hier ter stede gecomen zijnde om hen te infor-
meren op ’t stuck van de beroerte hier ter steder voor
eenige dagen ontstaen, hadden voorgedragen dat zij
alreede soodanige informatie hadden becomen dat zij
oordeelden tot uijtvoeringe van hare commissie ende voor
de ruste van de stadt noodich te zijn, te procederen
tot apprehensie van eenige personen binnen dese stede,
’t welck zij goetvonden de magistraten alvoren te commu-
niceren. Ende naer deliberatie es goetgevonden op ’t
vertrouwen dat d’heeren commissarissen niet anders
en zullen procederen als met alle goede circumspectie
ende discretie, d’zelve heeren te laten begaen, en te doen
‘t gene zij voor de ruste van de stadt, ende naer de meriten
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van de saken stadt bevinden zullen te behooren.
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