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1 
 
[in marge: beroerende ‘t offbreken van de vulniscuyl neffens de Sacksteeg] 
 
[Is geordonneert bij de vroetscap de vulniscuyl bij de Sacksteeg off te breken ende 
die weder te stellen op ‘t erff daer knapenhuys offgebroken is bij de valbrug. Actum 
den viiien augusty anno 65 ende ‘t erff daer de vulniscuyl op geordonneert was, sal de 
stede an hem houden off vercoepen] 
 
Up huyden den xiien february anno XVC LXV stilo communi. Soe 
is bij die gemeene vroetscap collegialiter vergadert 
wesende eendrachtelicken geconsenteert, als dat dye stede 
opbreken sal dye vulniscuyl staende ande zuytzijde van de 
Leedt neffens dye Sacksteeg, mits dat dye buyeren 
van deselve Sacksteech opcoepen sullen zoeveel erffs 
als de Sacksteeg breet is, streckende totte stedevesten 
toe metter erff om een ander vulniscuyl daerop te stellen. 
 
 
[in marge: van inspectie te nemen op alle die stede-erven]  
 
Ten daege voirs. zoe heeft dye gemeene vroetschap 
geconsenteert als dat burgermeesteren mitte gerechte 
inspectie sullen nemen van alle dye limiten ende erven, wateren 
ende wegen 
competerende dye voirs. stede van Alcmaer, soewel buyten als binnen omme ditselve 
te besichtigen off yemant dye te nae quamen ende de- 
selve vroetscap daeroff rapport doen off te roeyen, 
metinge daervan te doen ende te doen regystreren. 
 
 
[in marge: beroerende de gedemde sloeten van Alijt Jacob Floriszoons weytgen opte Leedt] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten, als 
dat dye burgermeesteren voer hen ontbieden sullen dye 
buyeren van de Leedt responderende op ‘t weytgen gecomen 
van Alijdt Jacob Florisz. omme met henluyden t’accorderen 
op believen van de vroetscap van de gedemde sloet soe- 
verre dye stede daer actie an heeft. 
 
 
[in marge: beroerende de reyse van Bruessel] 
 
Ten daege als boven zoe zijn Claes Harcxz. burgermeester ende 
Evert Janss. Stuling vroetscap geëligeert omme tot Bruessel 
te reysen ende te deduceren het interest die de stedejurisdictie 
soude lijden deur ‘t bedijcken van de Egmonder- ende Bergermeeren, 
mitsgaders omme te solliciteren octroy dat de gerechte wederom 
mochte gecoren worden op Karsmisse, nae ouder gewoonte ende voirts 
octroy van een lotherij van de arme wesen, mits dat dye geëligeerden 
persoonen alsulcke scenckaige sullen moegen doen als henluyden goetduncken 
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zal, oeck mede te mogen versoucken octroy omme op iiiic off vic roeden 
nae ande jurisdictie deser stede, geen tapperijen noch neringen te doen. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t versetten van Jel Corneliss. rinmolen] 
 
Noch is mede bij de meeste stemmen van de vroetscap geaccordeert, 
als dat dye stede toemaken zal drye snees lants om Jel 
Cornelisz. zijn rinmolen daerop te versetten, mits dat 
de stede an hoer behouden zal xviii voeten ande noortzijde ende 
oistzijde, des sal Jel voirs. dyeselve drye snees metten platingen 
op zijnen costen onderhouden, ende tot anders nyet te gebruycken 
dan tot een rinmolen, off sall zijn molen tot zijnen 
wille wederom mogen offbreken. 
 
2 
 
[in marge: beroerende ‘t offroyen van de erven achter den dijck] 
 
Noch is mede geconsenteert als dat dye stede betalen zal 
alsulcke xxii gulden als burgermeesteren veraccordeert zijn met Dirck 
Joris tymmerman met zijn gebuyeren voer ‘t offroyen van haer erven. 
 
 
[in marge: beroerende te consuleren op ‘t artykel van ‘t octroy van de quetseuren] 
 
Noch mede is gestempt dat dhyegheene dye in Den Haege 
reyst, dat dyeselve consuleren metten raede, beroerende ‘t artykel van 
‘t octroy van de quetseren ende anders. 
 
 
[in marge: beroerende d’overtoom van Opdam] 
 
Up huyden den xxviiie marty anno LXV stilo communi, soe is bij de 
gemeene vroetschap collegialiter vergadert weesende, 
eendrachtelicken geaccordeert, als dat dye stede zal 
met dye van Opdam overeencomen omme een overtoem 
te leggen gelijck dye stede met dye van Hemsbrouck 
gemaect heeft, off zoeveel min als dat doende zal wesen. 
 
 
[in marge: van de wintschehoeck van Dirck Rammen tuyn] 
 
Ten selven daege is mede geconsenteert als dat Cornelis 
Reyersz. dye wintschehoeck van Dirck Rammen tuyn 
opten hoeck van de Sacksteen zal mogen betymmer ende 
mits betalende ‘tgunt dat Dirck Rammen daervoer betaelt 
heeft. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t annemen van doctor Laurencius, rectoor] 
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Ten daege voors. is mede bij de meeste stemmen geconsenteert 
als dat die stede doctor Louris zal moegen annemen 
voor rectoor den tijt van eene jaer, voer alsulcke 
gaige als Vorstius rectoor gehadt heeft, mits dat hij 
sal leesen ses uren daechs. 
 
 
[in marge: om drye camers te coepen voir de scoutendienaers] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap geaccordeert, 
als dat dye stede zal moegen opcoepen drye cameren opte 
Hoeyl om bij drye ‘s heerendieners gebruyct te werden, mits dat 
dieselve dieners de voirs. cameren ofte woningen sullen 
laten blijven in alder manieren als sij dye van der stede 
ontfangen sullen, sonder eenyge deuren te versetten ofte andere 
tymmerage daerinne te doen op privatie van ‘t gebruyck 
van deselve camer ende tot wederseggen van de vroetschap. 
 
 
[in  marge: om te moegen opcoepen de camere ande Nyeuwelander toorn] 
 
Noch is mede geconsenteert als dat dye stede zal moegen 
opcomen de camer staende bij westen an van de Nyeuwelander toorn. 
 
2v 
 
[in marge: van Cornelis Govertsz. van Weesp] 
 
Up huyden den xvien aprilis anno XVC LXV stilo communi. Soe is 
bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende 
geaccordeert ende gesloten als dat Cornelis Govertsz. van 
Weesp alhyer zal moegen comen metter woone, mits 
doende ende gedoegende als een ander poertes, des zal hij 
binnen de drye jaeren wederom vandaen moegen reysen 
sonder eenyge exue te gheven. 
 
 
[in marge: beroerende de proven tot Coelen] 
 
Ten daege voirs. is mede eendrachtelicken gesloten ende 
veraccordeert als datter een gecommitteert zal worden 
dye eerst nae Coelen zal reysen met procuratie omme te 
coepen alsulcke proven in een collegie alsser nu ter tijt 
te coepe is, t’sij om lx. lxx. lxx. xc. off c. dalers mits daervan 
nemende goede verzekerheyt. 
 
 
[in marge: beroerende de soutexcijsen] 
 
Ten daege voirs. is bij de meeste stemmen gesloten als dat 
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dye stede den pachter van de soutexcijs voor dit tegenwoirdige 
jaere te bate zal comen ses gulden mits dat xxv sack sout 
dat uuytgaet vrij zal weesen van excijs, in de plaetse 
van de vijfftich sacken. 
 
 
[in marge: beroerende Jan van Noortich, conchierge van ‘t stadthuys] 
 
Noch is mede bij de meeste stemmen van de vroetschap gesloten 
als dat Jan Janss. van Noortwijck tegenwoirdige conchierge 
van ’t stadthuys, hebben ende genyeten zal jaerlicx voer zijn 
licht, barnyngen ende schoenhouden van ‘tselve stadthuys ses 
gulden ende dit tot wederseggen van de vroetscap, ingaende 
mayendach naestcomende. 
 
 
[in marge: beroerende dye ii jaer in ’t offitie geweest is dat dye ‘t derde jaer vrij zal weesen] 
[die vroetschap heeft opten xiv decembris XVC LXXIII gepersisteert bij artykel hier besijden] 
 
Up huyden den ven in may anno XVC vijffentsestich. Soe is 
bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert 
weesende  geaccordeert ende gesloten, dat zoe wye voirtaen 
twee jaer an malcanderen dyent als burgermeester ofte scepen, 
dyeselve zal ‘t derde jaer vrij weesen van eenyge offitie 
te bedienen van gelijcken de fabryckmeesters ende een ygelick van de 
vroetscap zal zijn brieffken van de electie onderteyckenen. 
 
 
[in marge: beroerende mr. Claes Vorstius rectoor] 
 
Ten daege voirs. is mede bij de meeste stemmen geaccordeert, 
als dat dye stede mr. Claes Vorstius rectoor uuytkeren zal 
vijff gulden voir de oncosten dye hij met zijn onderrectoor 
gehadt heeft in ‘t ageren die historie van de Rijckeman ende Lazerus, 
onvermindert voirgaende stemminge. 
 
3 
 
[in marge: beroerende Adriaen Nannicx d’oude schout] 
 
Ten daege ende jaere voirs., soe is bij de meeste stemmen 
van de vroetscap de declaratie van costen, vacatiën ende 
verleyde penningen bij Adriaen Nannincxz. d’oude schout 
overgeleyt, ontseyt. 
 
 
[in marge: beroerende Claes Heyndricxz. tresorier] 
 
Noch is bij de gemeene vroetscap eendrachtelicken gesloten 
dat dye stede eysschen ende recouvreren zal van Claes Heyndricxz. tresorier 
‘tgunt dat hij bij zijn rekeninge ten achteren gebleven is, 
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‘tsij met vruntschap ofte met recht. 
 
Up huyden den xxiiien july anno XVC LXVI, soe is bij burgermeesteren, scepenen en de gemeene 
vroetscap 
geaccordeert ende geslooten als dat dye stede procederen sal met justicie tot betalinge van 
‘tgundt dat Adriaen Nannicxz. d'oude schout ende Claes Heyndricxz. ande stede ten achteren zijn 
volgende 
voirgaende stemminge hyer voren. 
 
 
[in marge: beroerende Outdorp onder de stedejurisdictie te solliciteren off op vicoff xc roeden gheen 
neringe te doen, mitsgaders continuatie opte gratie 
is geordonneert bij de vroetscap om ‘t artykel hyer bezijden t’achtervolgen. Actum den viiien 
augusty 65 achtervolgende de besloten missive van boven] 
 
Up huyden den xiiiie may anno XVCLXV. Soe is bij de ghemeene 
stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert wesende 
eendrachtelicken geaccordeert ende gesloten als dat dye stede 
solliciteren zal ande majesteyt omme ‘t dorp van Outdorp onder 
hoerluyder jurisdictie te moegen crijgen ende indien ‘tselve nyet 
vallen en wilde te solliciteren als dat men gheen neringe 
soude moeten doen op vic ofte xc roeden nae ande stede, 
mitsgaders oeck te solliciteren continuatie van de gratie 
opte bede. 
 
 
[in marge: beroerende de vulliscuylen] 
 
Ten daege voirs. is bij de meeste stemmen van de vroetschap 
geaccordeert, als dat dye stede dye vulniscuylen dit 
aenstaende jaer an hoer zal houden. 
 
 
[in marge: beroerende zekere opcoepinge van huysen] 
 
Noch is mede bij de meeste stemmen gesloten dat dye stede zal 
moegen opcoepen Jan Slootges huys tot meester IJsbranden 
huys toe, mitsgaders de huysen in ‘t steechgen achter Jan 
Slootgis totte Acherstraat toe ende oeck Doeff Corneliszoons huys, 
mits dat de eygenaers noch een jaer daer in souden woonen. 
Tot welcke opcoepinge gecommitteert zijn burgermeesteren met 
Claes Heyndricxz. ende Baert Symenss. vroetscappen als gevouchden. 
 
Up huyden den xixen may anno LXV. Soe is bij de gemeene vroetscap 
collegiater vergadert weesende, eendrachtelicken dit 
voirgaende artykel beroerende ‘t opcoepinge van de huysen in 
staete gestelt. 
 
Up huyden den viien juny anno XVC LXV, soe is bij de ghemeene 
vroetscap collegialiter vergadert wesende, eendrachtelicken 
gesloten als dat Claes Harcxz. ende Evert Janss. vroetscap 
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dye eere van de stadt bewaeren sullen ende indien zij met 
mijnheere de procureur-generael nae Bruessel reysen, dat zij 
deselve procureur deffroyeren sullen ende scenckaigen doen 
als andere heeren, soe dat de zaecke eysschen zal 
ende de voirgaende stemminge van date den xiien february ende 
den xiiiien may lestleden te vervolgen ende solliciteren. 
 
3v 
 
[in marge: beroerende de continuatie van ‘t octroy van de vroetscap 
 is in state gestelt bij de vroetscap] 
 
Up huyden den ixen juny anno XVC LXV. Soe is bij de 
gemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende, 
eendrachtelicke geaccordeert, als dat die stede solliciteren 
zal om te hebben continuatie op ‘t octroy van de vroetscap. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t verlaet van die van Warmenhusen] 
 
Noch is mede eendrachtelicken geaccordeert, als dat dye 
stede opposeren zal tegens ‘t leggen van een verlaet 
dye die van Warmenhuysen in meninge sijn te leggen  
bij Scoorldam. 
 
 
[in marge: beroerende Jel Corneliss.] 
 
Up huyden den xxiien juny anno XVC LXV, soe is bij de meeste 
stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert weesende 
geaccordeert ende gesloten, als dat dye stede coepen zal voer 
Jel Corneliszoons rinmolen daerop te setten drye snees lants, off 
dat die stede nae voirgaende stemminge deselve drye snees lants 
sullen opmaken ten meesten oirbaer ende te minste scaede. 
 
 
[in marge: van ’t diepen] 
 
Noch is mede eendrachtelicken geaccordeert ende gesloten, als dat 
dye stede alle die stedewateringen (zoeverre hier doenlick 
is) sal diepen ende dye vulniscuylen an hoer houden. 
 
 
[in marge: van de gracie] 
 
Up huyden den laesten juny anno XVC LXV 
Up huyden den viiien augusti anno XVC LXV. Soe is bij de 
gemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende, eendrachtelicken 
geaccordeert ende gesloten als dat burgermeesteren van Alcmaer 
de anno LXIIII onderteyckenen sullen alsulcke gratie 
als dye stede genoten heeft in de ordinaris 



8 

 

bede trionnale, beghinnende Karsmisse XVC LX ende 
eyndende St. Jansmisse XVC LXIII incluyz, makende drye 
jaeren ende zes termijnen, beloipende ter somme xvc ponden. 
 
 
[in marge: van scenckagie] 
 
Voirts is geaccordeert, als dat dye stede zal moegen 
scencken de Raidt van Hollant ende de meesters van de  
Camer van de Rekeninge, zekere grintse- ende andere caesen. 
 
 
4 
 
[in marge: van cloque uuyr.............................] 
 
Up huyden den xxiiien septembris anno LXV. Soe is 
bij de gemeene stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert 
weesende, eendrachtelicken gesloten als dat Harck Almersz. 
smit, het geslach van ’t quartier, vierdel, halff ure van ‘t uyerslach nae hem 
zal moegen nemen. 
 
 
[in marge: van de coster ende van ‘t werck van Onse Lieve Vrouecapelle] 
 
Ten daege voirs. is mede geconsenteert als dat dye coster 
van Onser Liever Vrouwencapel zal volgen vi gulden van drye 
achterstallige jaren clockstellens ende zal volgen voirtaen 
ii gulden ´s jaers van ´tselve clockstellen nae voirgaende stemmen. 
 
 
[in marge: beroerende ’t vervolgen van de gratie] 
 
Noch is mede eendrachtelicken geconsenteert als dat dye 
stede vervolgen zal ’t solliciteren van de helft van de gratie van de 
toecomende beden nae expiratie van dese tegenwoirdige 
loepende bede, tot welcke sollicitacie genomineert zijn 
mr. Gerrit Pieterss. burgemeester ende Claes Harcxz. scepen 
 
 
[in marge: om te coepen rog voir de scamele gemeente]  
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap geaccordeert, 
als dat dye stede zal coepen voor de scamele gemeente 
xxv off xxx last rogs, up dagen ofte anders.  
 
 
Up huyden den eersten octobris anno XVC LXV. Soe is 
bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert weesende geaccordeert ende gesloten, als 
dat Adriaen Nannincxs. d’oude schout bij provisie 
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namptiseren zal de tnegentich gulden dye hij ande 
stede ten achteren is ende daernae bij de commissarys Bruxelles 
gaen om te sien off den voirnoemde schout yet soude moegen connen 
van ’tgunt dat hij van de stede eysschende is off nyet 
X ende bij faulten van ‘t namptissement burgermeesteren procederen. 
Om voir welcke commissarys te gaen, genomineert zijn 
de drye burgemeesteren. 
 
 
[in marge: consent om rog te moegen coepen voor de scamele gemeente] 
 
Ten selven daege zijn genomineert Jacob Dirxz. ende 
Pieter Janss. omme tot Amsterdam te reyssen ende aldaer 
te coepen voor de scamele gemeente xxv off xxx 
last rogs naer voirgaende stemminge. 
 
4v 
 
[in marge: Om te beantwoorden de missive van den Hove, beroerende de requeste bij 
Claes Heyndricxsz. tot Breussel overgegeven] 
 
Up huyden den xviie octobris anno XVC LXV. Soe is bij de 
gemeene vroetscap collegialiter vergadert weesende, eendrachtelicken 
geaccordeert ende geslooten, als dat dye stede beantwoorden zal 
dye missive ende last van den Hove, beroerende de requeste bij 
Claes Heyndricxz. tot Bruessel overgegeven anden Conincklijcke Majesteyt inhoudende 
de abuysen deser stede etc. ende ’tselve antwoort de vroetscap weder 
te vertoenen op vrijdach eerstcomende. 
 
 
[in marge: dit artykel is bij de rentmeester gerejecteert ergo deurgeslagen.  
Actum den xixde octobris 1565] 
 
Ten daege voirs. is mede geaccordeert bij de meeste 
stemmen van de vroetscap, als dat Jarich van Tyepma rentmeester 
ende zijn huysvrou heur beyder leven lanck geduerende vrij sullen 
weesen van alle excijsen deser stede, uuytgenomen van turff- ende 
houtexcijs, ten waere nochtans dat die voirs. rentmeesters 
huysvrou weduwe worde ende wederom hilicten. Indien gevallen 
sal zij mede excijse geven als een poorter. Voirt is henluyden 
mede geaccordeert, als dat de voirs. rentmeester met zijn huysvrou 
vrij sullen weesen van exue, van gelijcken is de voirs.  
rentmeesters clerck geaccordeert, vrij excijs van byer, zoe- 
lange als deselve rentmeester in ´t officie blijfft ende dit 
al zoeverre de voirs. rentmeester een nyeuwe huysinge 
erigeert, achtervolgende de requeste bij hem de vroetscap gepresenteert. 
 
Up huyden den xixe octobris anno XVC LXV. Soe is bij de meeste 
stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert wesende 
geaccordeert ende gesloten als dat die stede op stadtscosten 
zal vervolgen tot betalinge van de penningen, dye Claes 
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Heyndricxz. ende Adriaen Nannincxz. an deselve stede 
ten achteren zijn, mitsgaders opt stedecosten te beantwoorden 
de missive ende last van den Hove, beroerende de requeste 
bij Claes Heyndricxz. gepresenteert ande Conincklijcke Majesteyt voer dese reyse. 
 
Ten daege voirs. is mede eendrachtelicken gesloten ende 
geaccordeert, als dat mede in ’t antwoordt van den 
Hove geinsereert zal worden de apostillen van Claes 
Heyndricxz., drye rekeningen beroerende dat hij zijn gaerbouck 
van de stede-excijsen sculdich is, mitte attestatie van den 
gaders. Om al ’t welck te volcomen Wouter Cornelisz. 
burgermeester met Claes Harcxz. gecommitteert ende bij de 
vroetscap genomineert zijn. 
 
Noch is bij Claes Harcxz. omvraech gedaen ande  
vroetscap als off henluyden nyet indachtich en was 
dat hij zijn rapport deselve vroetscap gedaen 
hadde, beroerende continuatie op ’t octroy van de 
vroetscap, ’twelck hem bij geleerden offgeraden worden 
als sulcx dat de vroetscap mede goet geraeden dochte 
’tselve in state te laten staen, daer Claes Heyndricxz. mede 
present was, alzoe eenyge van de vroetscap verclaerden 
te weeten mr. Gerrit Pieterss., Wouter Cornelisz., Baert 
Symenss., Allert Claess., Jacob Willemsz. ende Maerten Lobbrantss. 
 
5 
 
[in marge: van noch x off xii last rogh te coepen] 
 
Up huyden den eersten novembris anno XVC LXV. Soe is  
bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert weesende 
eendrachtelicken geaccordeert, als dat de stede tot  
behoeff van de ghemeente zal coepen noch x off xii last 
rogs. 
 
 
[in marge: om t’opposeren tegens ’t leggen van ‘t verlaet in de Rekerdijck] 
 
Ten daege voirs. is mede geordonneert als datter een 
burgermeester met Cornelis Willemsz. Croen zal reysen 
in Den Haege omme te opposeren tegens ´t leggen van 
´t verlaet dat die van Warmenhuysen in meninge zijn 
te leggen in de Rekerdijck bij Scoorldam. 
 
 
[in marge: van de gedeputeerden nae Bruessel te reysen] 
 
Noch zijn mede genomineert Claes Harcxz. ende  
Pieter Janss. Nyerop vroetschappen omme te reysen 
tot Bruessel ende aldaer ande majesteyt requeste 
over te gheven omme verclaringe te hebben op zekere 
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articulen in de placcate begrepen, beroerende de 
weeckmarcten deser stede, mitsgaders te doleren 
van de navigatie, deur ’t uytwateren van de sluysen ende te vervorderen 
de saecke van Outdorp met die zaecke van de wesen. 
 
 
[in marge: genomineerden om dye ordonnantiën van de vierschaer te vorderen] 
 
Noch is mede genomineert Jan Janss. Steenhuys in de 
plaetse van Willem Sonck Anthoenisz. omme mette 
andere genomineerde persoonen dye ordonnantiën van de 
vierschaer te maken ende vervorderen. 
 
 
[in marge: beroerende de rogge te laten backen] 
 
Up huyden den xvie novembris anno XVC LXV. Soe is bij de 
meeste stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert 
weesende geaccordeert ende gesloten, als dat die stede 
eerstdaechs hoer rogge sullen laten backen ende dye 
distribueren voir vyer stuvers ’t broot ende noch daerenboven 
noch te coepen xx off xxv last rogs voer de gemeente,  
mits publicatie doende dat de gemeente deselve rogge 
sal moegen halen in alsulcke coepe als die stede de 
selve xx off xxv last rogs gecoft zal hebben. 
 
 
[in marge: de rentmeester te betalen de bede tryennaele] 
 
Noch is eendrachtelijken gesloten als dat dye stede 
betalen zal de xiiicxi gulden xix stuvers, daervoeren zij 
gesommeert is bij den rentmeester, in de vyer termijnen van de 
ordinaris bede tryennale. 
 
5v 
 
[in marge: beroerende meester Claes Russen huys]  
 
Ten daege als voren is mede geaccordeert ende gesloten, 
als dat Cornelis Janss. Boertgen geinterdiceert zal 
worden ´t huys bij hem van mr. Claes Rusch1 gecoft staende 
buyten de Vrieschepoert, nyet te repareren noch eenyge 
tymmeraige daeraen te doen in ´t groot noch in ´t cleyn, achtervolgende 
d´overgifte ende voirgaende accoort met meester Claes voirs. gedaen  gemaeckt. 
 
 
[in marge: van de thiende penninck hoe landen, hoe huysen] 
 
Noch is mede bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten 
                                                
1 Claes Rusch - chirurgijn, gewoond hebbende in Alkmaar 
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als dat die stede zal doen recouvreren eerstdaechs de resten 
van de tyende penninck van den landen ende den onwilligen 
te leveren bij gescrifte in handen van den rentmeester, maer 
nopende de resten van de xe penninck van de huysen zal die stede 
bij provisie voir den armen verscieten tot discretie van burgermeesteren. 
 
Noch is eendrachtelicken gesloten als dat Claes Harckxz.  
ende Pieter Janss. Nyerop eerstdaechs solliciteren ende 
vervolgen sullen tot Bruessel de saecken, daertoe zijluyden opten eersten 
novembris lestleden bij de vroetscap gecommiteert zijn, mits 
doende scenckaigen an eenyge heeren tot heureluyder discretie. 
 
 
[in marge: van de pastorie] 
 
Mede is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten als 
dat die stede zal solliciteren an mijnheer de bisschop 
omme consent ende de preferentie te hebben van de pastorie van 
Alcmaer, off anders daerinne te doen, zoe deselve stede mette 
bischop voors. ende uuyten eynge sullen commen accorderen. 
 
 
[in marge: van de fabryckmeesters ende haer vridomme] 
 
Up huyden den xxe novembris anno XVC LXV, soe is 
bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert wesende gesloten ende geaccordeert, als datter 
twee fabryckmeesters weesen sullen tot des stads 
behouften, die welcke voer hoer leges hebben 
jaerlicx elx achtien gulden ende daerenboven vrij excijs 
van wijn ende byer voir haer huysgesin. 
 
 
[in marge: van de deputeerden van de rogge] 
 
Ten daege voirs. zijn bij de meeste stemmen van de 
vroetscap genomineert Evert Janss. ende Jan 
Cornelisz. vroetscappen om d´administratie te hebben 
van de rogge volgende de regysters en ordonnantiën die henlieden 
daervan gelevert zal worden. 
 
Mede hebben de vroetscap geadvoyeert die coop 
van xliiii last rogs, dye de stede gecoft heeft zoe 
van Ghijsbert de backer, Boomtgen als van anderen ende 
sullen burgermeesteren noch daerenboven moegen coepen 
al zoeveel rogs als hen beduncken zal te behouven 
voir de gemeente, om ´twelck te doen. Genomineert zijn 
Evert Janss. ende Jan Cornelisz. 
 
6 
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[in marge: om tot Amsterdam te reysen ande commissarissen] 
 
Up huyden den xvijen decembris anno XVC LXV. Soe is 
bij de ghemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende 
eendrachtelicken gesloten, als dat dye stede zal reysen 
tot Amsterdam an mijnheere de procureur-generael 
omme met hem te consuleren beroerende 't accordt tusschen 
die grave van met Egmondt met Bredenroede 
ende dese stede, mitsgaders oeck mijnheere Bruxelles 
daeraff te spreken, met oeck van de saecke van 't verlaet 
van de Huygendijck ende Scoorldam. Tot welcke reyse 
genomineert zijn Baert Symenss. ende Cornelis Willemsz. Croon. 
 
 
[in marge: dat dye stede de ramen2 an hoer zal houden] 
 
Up huyden den xxien decembris anno XVC LXV. Soe is 
bij de ghemeene vroetscap collegialiter vergadert weesende 
eendrachtelicken geaccordeert ende gesloten, als dat dye 
stede an hem sal houden dye ramen sonder dye te 
vercoepen, maer sullen dieselve moegen verhuyeren. 
 
 
[in marge: om 't advys te vervolgen beroerende die van Outdorp 
 
Noch is eendrachtelicken bij de vroetschap gesloten 
als dat dye stede vervolgen zal 't advys beroerende 
dye van Outdorp, berustende onder mijnheere de president mr. Volcker Blaeuschuyt, advocaet van 
Hollant. 
 
 
[in marge: meester Steven zal volgen 't oude loon] 
 
Noch is eendrachtelicken 't versouck van meester Steven 
offgeslaegen, beroerende zijn pencie verhoecht te 
weesen tot xxxvi gulden 's jaers ende wert hem 't oude 
loen toegeleyt. 
 
 
[in marge: dat alle gasthuysen ende 't leprooshuys, van wijn ende byer op hoer kermisse 
ende anders nyet] 
 
Noch mede is bij de meeste stemmen van de vroetscap 
geaccordeert, als dat alle de gasthuysen ende leproos- 
huys vrij sullen weesen van wijn- ende byerexcijs 
in hoer kermisse, ende in ‘t annemen van eenyge  
proveniers, des sullen die proveniers eerst poorter wesen 
anders niet van 'tgunt dat zij extraordinaris inleggen. 
 
 
                                                
2 ramen -  verklaring in “Alkmaar binnen de veste” van E. Ruijsendaal 
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[in marge: van dat die vinders toegeleyt zijn ii gulden] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetschap gesloten 
als dat die stede voer dese reyse betalen zal 
twee gulden voor 't loon van de vinders van 't vleys 
de anno LXIIII 
 
 
[in marge: van de vrijheyt van de beyde scutteryen hoer excijs] 
 
Noch is eendrachtelicken geaccordeert ende gesloten bij de 
ghemeene vroetscap als dat voirtaen beyde die scutteryen 
vrij sullen weesen van alle wijn- ende byerexcijs 
dye zij op hoer rekenmael ende andere feesten ofte 
ommegangen indoen, maer zoe wat daerna ingeleyt 
wort van comanschappen daer zal excijs offgegeven 
wordden als een poorter, van gelijcken zal alle 
wijn ende byer dat in bruloften ofte eerstemissen ingeleyt wordt 
geven van excijs gelijck een poorter ende nyet als een tapper. 
 
6v  
 
[in marge: dat de rectoor zijn officie opgeseyt zal werden] 
 
Ten daege als voren is bij de meeste stemmen van de 
vroetscap geaccordeert, als dat die stede mr. Lourens 
Orschot rectoor, zijn offitie van rectoorschap opseggen 
sullen. 
 
 
[in marge: Gerrit Doedess. procureur is gesurrogeert in de plaetse van Dirck van Weert] 
 
Up huyden den xxxixen decembris anno XLC LXV. Soe is 
Gerryt Doedess. procureur in de plaatse van mr. Dirck 
van Weert saliger gedachtenis bij de meeste stemmen van de vroetschap 
gecoren tot deser stedeprocureur. 
 
 
[in marge: dat men joncfrou van Sonnevelt contenteren sal van haer offgedolven lant] 
 
Ten selven daege is mede eendrachtelicken bij de vroetschap 
geaccordeert ende gesloten als dat dye stede contenteren 
sal joncfrou Wilhelmijne van Zonnevelt van haer 
offgedolven lant buyten de Geestpoort, bij estimatie 
clxxvii roeden, elcke roede voer xxv½ stuver. Te 
betalen Alderheyligen naestcomende off Karsmisse daernae 
wel betaelt. 
 
 
[in marge: van ii missiven uuyt Vrieslant ontfangen] 
 



15 

 

Ten dage voirs. heeft dye stede ontfangen een besloten 
missyve van mijnheere de president ende raeden 
des Conincxs in Vrieslant, beroerende ii missiven dye 
bij eenen Claes Claess. alias Claes Corff priester bevonden zijn 
geweest, in Vrieslant vermoort wesende ende is de bode 
toegeleyt voer zijn reyse ii gulden. 
 
 
[in marge: 1566  
beroerende 't vervolgen van de stedesaecken, zoe in Den Haege als tot Bruessel] 
 
Up huyden den xxiiien january anno LXVI stilo communi. Soe zijn Claes 
Harcxz. burgermeester ende Pieter Janss. Nyerop vroetscap, genomineert 
bij de meeste stemmen van de vroetscap omme te reysen nae Den 
Haege ende voirts nae Bruessel omme alle die stedesaecken 
te vervolgen volgende voirgaende stemmingen, zoewel de zaecken  
van Claes Heyndricxz. als alle anderen zoe we met oeck de 
zaecken van 't uytwateren van de sluyse ende 't verlaet. 
 
 
[in marge: beroerende 't gecofte lant van Ghuyert Warnaers weduwe 
 
Ten selven daege is eendrachtelicken geaccordeert ende gesloten 
als dat die stede bryeve van verbande zal passeren 
van sestalff hondert gulden ter cause van 't lant datte 
voirs. stede gecoft heeft van Ghuyert Jacobs, de weduwe 
van Warnaer Pieterss.  
 
 
[in marge: van transfix te verlijden ande bryeff tot Amsterdam 
sprekende op ’t offgebroken huys van Claes Gerritsz. Rijck. 
 
Van gelijcken zal dye stede passeren transfix ande bryeve 
van Lysbet Jans tot Amsterdam tot verzekertheyt van 
haer bryeve van xxiiii gulden 's jaers de penninck xviii sprekenende 
op 't offgebroken huys van Claes Gerritsz. Rijck. 
 
7 
 
[in marge: om Hooch Toornburg te verhuyeren] 
 
Noch is mede eendrachtelicken gestempt als dat 
burgermeesteren Hooch Toornburch sullen moegen verhuyeren 
in 't geheel ofte deel, den tijt van vier ofte vijff 
tot discretie van burgemeesteren. 
 
 
[in marge: Om penningen te lichten tot betalinge van de rogge] 
 
Up huyden den xien february anno LXVI stilo communi, soe is bij de 
meeste stemmen van de vroetscap geaccordeert ende gesloten 
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als dat bij provisie die stede zal lichten 'tsij tot 
Amsterdam ofte elders, de somme van vyer duysent 
gulden tot betalinge van de rogge verscenen Lichtmisse 
lestleden, om dye weder opte brengen Bartholomei, zoeverre 
het doenlick zij ende zijn genomineert omme die voirs. penningen te 
furneren, Baert Symenss., Jan Janss. Steenhuys ende  
Jacob van Waerdendel. 
 
 
[in marge: van 't annemen van mr. Pieter rectoor] 
 
Ten daege voirs. is mr. Pieter angenomen voer 
rectoor deser stede omme die somme van hondert 
ende tsestich gulden, waeraff hij uuytkeren zal 
meester Lambert in quinto xxx gulden, heer Cornelis 
Cannins xxxvi gulden ende meester Jacob in ’t beneden- 
school liii gulden ende dit geduerende den tijt van 
een geheel jaer ingaende may anno LXVI 
 
 
[in marge: om ’t proces te vervolgen van Aerian Maertsz. als staende onder protectie van 
weesmeesteren ende allen anderen] 
 
Up huyden den xxen february anno XVC LXVI stilo communi. Soe 
is bij de gemeene stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert wesende eendrachtelicken geaccordeert ende gesloten 
als dat dye stede tot horen coste ende laste zal 
vervolgen 't proces tusschen Aeriant Maertsz. als staende 
onder protectie van weesmeesteren ende Pieter Lambertsz. 
ende alle andere dyergelijcke weeskinderen nae 
inhouden d'ordonnantie van de weescamer bij de vroetscap 
gemaect. 
 
 
[in marge: om de maeltijt van de grave van Egmont te betalen] 
 
Ten dage voirs. is mede geaccordeert, als dat dye 
stede betalen sal de maeltijt dye ten huyse van Dirck 
van Teylingen bereyt is opte coomste van mijn Genadige 
Heere de grave van Egmont. 
 
7v 
 
[in marge: om xl last rogs te houden voor de stede] 
 
Up huyden den laesten februaii anno XVC LXVI stilo communi. 
Soe is bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert wesende geaccordeert ende gesloten, als dat dye 
stede behouden zal veertich last rogs, tot behouff 
van de gemeente ende de reste datter meer is te vercoepen, 
'tsij buyten ofte binnen der stede. 
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[in marge: om d’offslach van de visch een jaer lanck te mogen verhuyeren] 
 
Ten dage voirs. is mede gesloten als dat burgermeesteren 
den offslach van de visch zullen moegen voor een jaer 
verhuyeren Jacob Pieterss., soe nae als zij met hem sullen 
moegen accorderen, ende indien nyet sullen met anderen 
persoonen daertoe dienende overeencomen. 
 
 
[in marge: van 't rapport bij Claes Harcxz. ende Nyerop gedaen] 
 
Noch heeft Claes Harcxz. met Pieter Janss. Nyerop hoer 
rapport gedaen van 't gebesongneerde tot Bruessel, 
'twelck in staete gestelt is tot dat anders daerinne 
geordonneert sal weesen. 
 
 
[in marge: gedeputeerdens om te reysen tot Outkarspel in de communicatie] 
 
Up huyden den ixen marty anno XVC LXVI stilo communi, soe 
sijn bij de vroetscap collegialiter vergadert weesende 
genomineert een burgermeester met Cornelis Willemss. 
Croen, ende met hen gevouchde een notarys, omme op 
morgen te reysen tot Outkarspel in de communicatie 
van de die van Geestmerambacht, beroerende 't leggen van 't verlaet 
ende om te eyschen copie van de zekere bezegelde brieff. 
 
 
[in marge: om 't stedebroot te geven voer iii stuvers, i oert] 
 
Ten daege voirs. is bij de meeste stemmen van de vroetscap 
gesloten als dat men het stedebroot gheven sullen 
voirtaen om drye stuvers ende een oertgen. 
 
 
[in marge: om x off xii last rogs noch te mogen vercoepen] 
 
Noch mede is gesloten bij de meesten stemmen als dat dye 
stede de rogge sal moegen vercoepen om lv gouden 
guldens tot x off xii last toe op maydach. 
 
 
[in marge: Teeus Olyslagers weduwe is geremitteert van de boeten] 
 
Noch is eendrachtelicken geaccordeert, als dat men de weduwe 
van Theeus Olyslager remitteren zal om goiswillen 
in al sulcke boeten van steen ende calck daer deselve Theeus 
bij scepenenvonnisse inne gecondempneert es. 
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[in marge: van Gerrit Janss. Vernol tot een bosdrager antenemen] 
 
Noch mede is gesloten eendrachtelicken, als dat men Gerryt 
Janss. Vernol annemen sullen tot een stedebosdrager 
mits stellende cautie voer iiic gulden. 
 
8 
 
[in marge: als dat men noch een jaer surcheren zal om de poirtere renten te betalen] 
 
Noch is mede bij de meeste stemmen geaccordeert ende  
geslooten als dat men noch een jaer surcheren sal om 
te betalen de poirtere renten. 
 
[in marge: presenten: meesteren Gerrit Pieterss. Claes Harcxz. Baert Symenss., burgermeesteren 
 
Jacob van Waerdendel 
Willem van Ryedtwijck 
Jan Jacobss. Brouwer 
Bartelmeus Symenss. 
Pieter Janss. Nyerop 
Aerian Ripperss., scepenen 
 
Jacob Willemsz. Brouwer 
Jan Janss. Steenhuys 
Jan Taemss. 
Allert Claesz. 
Evert Janss. 
Jacob Dircxz. 
Maerten Lobbrantss. 
Cornelis van den Nyenburch 
Heyndrick Aerianss.  
IJsbrant Allertss. ende 
Jan Cornelis Comans] 
 
Up huyden den xven may anno XVC LXVI, soe is bij de gemeene 
vroetscap ende scepenen geaccordeert, als dat Garbrant Cornelisz. ende 
Jan Maertss. molenaers, hoer molen staende buyten op ‘t 
Nyeuwelant sullen moegen uprechten offbreken, ende dye weder 
uprechten buyten de Vrieschepoert opte hoffweyde in den banne 
van Outdorp, mits dat zij gehouden sullen weesen alle 
lasten te dragen ende excijse te gheven gelijck een poorter, 
oeck dat zij gheen andere neringe in hoer huys sullen mogen doen 
dan malen voer heur ende heuren nacommelingen. 
 
 
[in marge: beroerende de stederogge te mogen vercoepen] 
 
Ten daege voirs. es mede bij de meeste stemmen geaccordeert, 
als dat de stede alle de rogge sal moegen vercoepen 
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tot alsulcken prijse als burgermeesteren sullen connen accorderen, 
maer indien burgermeesteren deselve stede rogge om reet gelt 
nyet en connen vercoepen, sullen alsdan deselve op dagen 
moegen vercoepen, mits lichtende op rente xv off xvc gulden  
ter toe die penningen van de rogge verscenen sullen wesen, 
omme die alsdan wederom off te lossen. 
 
 
[in marge: genomineerden om tot Petten te reysen op 't inleggen van den dijck] 
 
Voirts sijn Claes Harcksz. burgermeester met Willem van Zonnevelt 
vroetscap, genomineert ende gecommitteert omme op maendach naestcomende 
mette andere stede ende hooftingelanden te reysen tot 
Petten, beroerende 't inleggen van den dijck an ’t suyteyndt 
van den Hontbosche. 
 
 
[in marge: de vulliscuylen te moegen verhuyeren] 
 
Noch mede is eendrachtelicken gesloten als dat burgermeesteren  
de stedevulliscuylen sullen moegen verhuyeren 
van Sint Jansmisse naestcomende tot martio daeran volgende. 
 
 
[in marge: beroerende ’t opcoepen van Jan Boonen huys] 
 
Mede is bij de meeste stemmen gesloten als dat burgermeesteren 
mette buyeren van de Coeltuyn, Luttikoudorp ende Jan Boon spreken sullen 
beroerende ’t opcoepen van Jan Boonen huys ende wat zij daertoe 
soude willen geven, omme alsdan ‘tselve de vroetschap weder 
an te gheven.   
 
 
[in marge: beroerende billetten te seynen overal van de vrije paerdemarct] 
 
Noch hebben de vroetschap gecommitteert burgermeesteren 
omme billetten te doen maken ende dye overal te seynden 
beroerende de vrije paerdemarct van Sinte Bartelmeusmarct. 
 
8v 
 
[in marge: van gheen particulier scolen op te rechten ende die knechtkens houden geen meyskens te 
mogen houden] 
 
Noch is mede bij de meeste stemmen van de vroetscap 
gesloten als dat nyement eenyge particulier bijscholen 
sullen moegen oprechten buyten consent van burgermeesteren 
mitte gerechte ende zoe wye knechgens hout ende zal 
gheen meysges houden moegen, ende gheen knechgens an te 
nemen voor ende alleer zij die de rectoor bij geschrifte ende bij eede over- 
gelevert zullen hebben op privatie van gheen particulier school 
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meer te moegen houden, al waer ’t oeck zoe dat die knechtkens 
maer een ure offte twee ‘s daechs schoelghingen ende dye kinderen 
langer niet te gaen in de bijscholen dan tot hoer x jaren toe. 
 
 
[in marge: beroerende missive te scrijven anden tollenaer tot Bergen op Zoom nopende 
het geleygelt] 
  
Noch is mede geaccordeert, als dat burgermeesteren bij missive 
sullen scrijven an den tollenaer van Bergen opt Soem omme  
te willen surcheren ende onse schippers ongemolesteert 
laeten varen van ’t geleygelt ter tijt toe ’t proces 
in de Secreten Raede tot Bruessel getermyneert sal wesen 
tusschen de andere Hollantsche steden. 
 
 
[in marge: genomineerden om te reisen in Den Haege] 
 
Voirts zijn meester Gerryt Pieterss. ende Evert Janss. genomineert 
ende gecommitteert omme te reysen in Den Haege ende aldaer 
de saecke te vervolgen tegens Claes Heyndricxz. ende Adriaen 
Nannincxz. 
 
 
[in marge: dat Aelbert Janss. Tomass. van Scagen ende de weduwe van Theus Jansz. te Amsterdam 
volgen zal hoer geliende penningen] 
 
Noch mede is geconsenteert als dat Aelbert Thomasz. poorter 
tot Scagen ende de weduwe van Matheus Janss. tot 
Amsterdam te may naestcomende anno LXVII betaelt sullen worden 
van hoer geliende penningen, volgende de regysteren daervan zijnde. 
 
 
[in marge: dye boden sullen voirtan nyet meer dan een stuver van de gescenck wy[n]nen]  
 
Voorts is geordonneert bij de vroetscap als dat dye vyer 
stedeboden voerdan hebben sullen voer haer leges 
van elcke stoepe3 dye burgermeesteren scencken bij de stede- 
kannen een stuver. 
 
 
[in marge: van ’t avontmael Breedenrode gesconcken] 
 
Up huyden den xxviiien may anno LXVI. Soe is bij de 
gemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende 
eendrachtelicken geaccordeert, als dat burgermeesteren saluteren 
sullen mijnheeren van Bredenroede ende hem noeden 
ende scencken een avontmaeltijt mette wijn tot eere van der stede. 
 
 
                                                
3 stoop – inhoudsmaat / 2¼ ltr. 



21 

 

 
9 
 
[in marge: beroerende ’t annemen van de brantemmers] 
 
Up huyden den xxiien juny anno XVC LXVI, soe hebben dye 
gemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende 
eendrachtelicken gecommitteert de burgermeesteren omme met 
Claes Franss. ende Jan Syvertss. schoenmakers andere 
drye jaeren te accorderen soe nae als hen moegelick 
zal weesen om doen, beroerende ’t bewaren ende repareren 
van de brantemmers ingaende nae d’expiratie van de voirgaende 
drye jaeren. 
 
Ten daege voirs. is mede bij de meeste stemmen 
van de vroetschap geslooten als datte penningen gecomen van ’t overschot 
van de poorters morgentalen, comen sullen in handen 
van den tresorier om daervan te verantwoorden. 
 
 
[in marge: van ’t bescencken de heeren in Den Haege] 
 
Noch is mede bij de gemeene vroetscap gesloten als dat 
dye stede voir dit jaer ende andere navolgende jaeren 
tot wederseggen toe van de vroetschap bescencken 
sullen die president ende raeden in Hollant met 
eenygen van den Rekencamer met grintse- ende andere caesen 
achtervolgende de voirgaende jaeren.  
 
 
[in marge: beroerende dye erven achter by ’t Nyeuwelant] 
 
Voirts is eendrachtelicken geaccordeert, als dat dye 
stede d’erven achter ’t Nieuwelant sullen mogen offroeyen off 
ende eensdaals vercoepen soe burgermeesteren goetduncken zal. 
 
 
[in marge: beroerende de pastoor] 
 
Ten daege voirs. hebben de ghemeene vroetscap gecommitteert 
de burgermeesteren de zaecke van de pastoer.  
 
 
[in marge: beroerende de lombart 
 
Noch is mede bij de meeste stemmen gesloten als dat 
de stede besloten missive sal overseynden an mijn 
heeren van de Financiën ende de middelen scrijven waer- 
deur de stede gheen lombaert en behouff. 
 
9v 
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[in marge: beroerende ’t opcoepen van ’t wollevent van Jaep Jannen camer] 
 
Up huyden den xxiiien juny anno XVC LXVI. Soe is bij de 
gemeene vroetscap collegialiter vergadert weesende  
eendrachtelicke gesloten ende geaccordeert, als dat 
dye stede zal moegen opcoepen ’t wollevent van Jaep 
Jannen camer an ’t gilthuys, tot behouff om te mogen 
gaan tottet pestilencyhuys. 
 
 
[in marge: 
presentes: meester Gerrit, Claes 
Harcxz., Baert Symenss. 
burgermeesteren, Bartelmeus 
Symenss., Jacob van Waerdendel 
Willem van Ryedtwijck 
Jan Jacobss. Brouwer 
Matheeus Claesz. 
Adriaen Rippersz., scepenen 
Jacob Willemss. Brouwer 
Wouter Cornelisz. 
Jan Janss. Steenhuys 
Claes Adriaensz. 
Jan Taemsz. zoon  
Tomas Bartelmeeusz. 
Willem van Zonnevelt 
Allert Claesz. 
Evert Janss. Stuling 
Jacob Dircxz. 
Cornelis van der Nyenburch 
IJsbrant Allertsz. 
Heyndrick Adriaenss. 
Cornelis Willemss. Croen 
Jan Cornelis Comanss. 
vroetscappen] 
 
Up huyden den xxiiien july anno LXVI, soe is bij de meeste 
stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert wesende 
het versouck van de soutketers ontseyt, beroerende ’t opcoepen 
van ’t stedelant leggende bij de soutketens omme aldaer eenyge 
cuyperie op te erigeren. Mits dat dye stede bij provisie dye 
nyeuwe vaert zal doen opscieten ende diepen tot coste van de stede. 
 
Ten daege voirs. is bij de gemeene vroetscap eendrachtelicken geconsenteert 
als dat dye stede bij provisie naesten zal dye camer 
bij Jacob Boeckel gecoft van Louris Janss. van Langedijck cum socio 
staende in de Coeltuyn.  
  
 
[in marge: 
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presentes: meester Gerryt Pieterss. 
Claes Harcxz. burgermeesteren, 
Jacob van Waerdendel 
Willem van Ryedtwijck 
Jan Jacobss. Brouwer 
Matheus Claesz. 
Aerian Rippersz., scepenen 
Jacob Willemsz. Brouwer 
Wouter Corneliss. 
Jan Janss. Steenhuys 
Claes Aerianss. 
Jan Taemsz. 
Thomas Bartelmeusz. 
Willem van Zonnevelt 
Allert Claess. 
Heyndrick Aeriansz. 
IJsbrant Allertss. 
Cornelis Willemss. Croen 
Evert Janss. Stuling 
Jacob Dircxz., vroetscappen 
Jan Cornelis Comans. 
 

beroerende ’t verlaet op Schoorldam 
 
Up huyden den ven augusty anno XVC LXVI. Soe is bij de meeste 
stemmen van de vroetscap gesloten als dat de stede met 
dye van Warmenhuysen accorderen sulllen moegen in ’t leggen 
van ’t verlaet dat zij versouckende zijn, mits dat zij ‘tselve 
verlaet nyet wijder en sullen maken tusschen die stijlen van de 
slachdeuren dan acht ofte negendalff voet ende die drempel nyet 
dieper dan xx duym beneden de peyl van ’t somerwater. Voirts dat 
zij met gheen groote schuyten sullen mogen varen dan zij nu ter tijt hebben 
ende dat zij ’t voirs. verlaet toe sullen sluyten als die watermolens van 
Geestmerambacht sullen malen. Ende dat oeck, indien deselve stede 
tot eenyge tijde hem bevonden geinteresseert te weesen deur ’t leggen van ‘tselve  
verlaet, dat alsdan die van Warmenhuysen ’tselve verlaet sullen ghehouden 
wesen op te nemen, onvermindert d’ingelanden hoer actie. 
 
Voorts isser eendrachtelicken geaccordeert, ende gesloten dat dye 
stede goede wachte zal doen houden bij nachte met scutteryen 
ende andere buyeren. 
 
Nog is mede bij de meeste stemmen van de vroetscap geaccordeert, 
ende gesloten als dat dye stede voir dese reyse betalen zal 
Dirck van Teylingen over zijn sallaris van de tiende penningen ende andere 
penningen van de ordinarisbode in Den Hage gebrocht te hebben de 
somme van xx gulden ende die andere restanten van xe penninck te 
betalen nae uuytwijsen zijn verclaringe.  
 
10 
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Noch mede zijn genomineert bij de meeste stemmen 
van de vroetschap Willem van Sonnevelt ende Jan Janss. 
Steenhuys omme te reysen tot Hoern, Eynchuysen ende 
Medemblyck ende aldaer te communiceren met burgermeesteren, 
off hen geraden soude duncken eenyge wachte opte 
zeedijcken ende Colhorn te houden om te verhoeden 
seker oproerte datter soude moegen gebeuren van 
knechten, ende indien zij eenige onraede vername ‘tselve  
dese stede met alle diligentie over te scrijven ofte laten weten. 
 
 
[in marge: 
beroerende Bredenrode te noeden met zijn familie] 
 
Up huyden den eersten septembris anno LXVI, soe is bij de 
ghemeene vroetscap collegialiter vergadert weesende 
eendrachtelicken geaccordeert, ende gesloten als dat 
dye stede mijnheere van Breederoode met zijn huysvrou 
ende twee susters van mijne heere de stadthouder, mitsgaders 
alle zijn andere familie eerlicken ontfangen, noeden ende 
deffroyeren sullen met zijn paerden. 
 
 
[in marge: om nyemant nae te roepen ofte injuriëren] 
 
Up huyden den ven septembris anno LXVI soe is bij de meeste stemmen 
van de vroetscap geordonneert als datter een keur 
gemaect ende gepubliceert zal worden, dat nyemant wye hij 
zij, hem vervorderen en zal doen den anderen sal nae te roepen, injuriëren noch qualicken 
toespreken ofte verbitteren met woorden ofte met wercken 
in eenyger manieren, teneynde alle inconveniënten ende onrusten 
verhoet moegen worden op arbitrale correctie tot discretie van scepenen. 
 
 
[in marge: dese xxx persoonen als geordonneert geweest hebbende totte stededachwacht is bij de 
ghemeene vroetscap offgestemt. Actum den xxiiien septembris anno LXVI] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap geordonneert 
als dat burgermeesteren huyeren sullen tot stadtscosten dartich 
persoonen omme te dienst te staen de burgermeesteren, mitsgaders 
de stede ende kercken bij daege te bewaeren voir alle conveniënten die daer 
soude moegen gebeuren, oick van gelijcken dat dye stedebode 
mette byerdraegers ende sackedragers belast zal worden de 
burgermeesteren mede te dienste te staen tot heurluyder vermaninge op 
privatie van hoer officie. 
  
 
[in marge: van ii andere vroetscappen te kyesen in de plaetse van Andries Pieterss. Zel ende Dirck 
van Teylingen rentmeester] 
 
Is voirts geordonneert als dat burgermeesteren een request 
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sullen overleveren anden raedt om ii vroetscappen in de plaetse 
van Andries Pieterss. ende Dirck van Teylingen te eligeren ende 
off ‘tselve staen soude moegen achtervolgende ’t octroy, mitsgaders 
de nominatie van deselve twee persoonen voer heur te nemen. 
 
 
 
10v 
 
[in marge: beroerende ’t offleggen van de schepen tot Amsterdam] 
 
Up huyden den xxiiien septembris anno LXVI. Soe is bij de ghemeene  
vroetscap collegialiter vergadert wesende eendrachtelicken 
geaccordeert, ende gesloten als dat dye stede reysen sallen  
in Den Haege omme te consuleren op ‘t vonnisse bij die van 
Amsterdam opten xviien septembris lestleden geweesen tegens 
Dirck Claesz. scipper, beroerende ’t offleggen van onse scepen 
ende soe wat daerinne geconsuleert wort, dat men dat 
selve zal volbrengen, mits dat onse scippers belast 
zal worden indien zijn wederom offgeleyt worden ende 
sentencie contrarie geweesen wordt, dat zij alsdan de 
facto daeroff appelleren sullen. 
Tot welcke reyse genommineert zijn Claes Harcxz. burgermeester 
ende Evert Janss. Stuling. 
  
 
[in marge: (krabbel in ander handschrift) 
beroerende ’t op(en) doen van de Groote kerck] 
 
Voirts is in staete gestelt totte wederomcomste van Claes 
Harcxz. ende Evert Janss. beroerende ’t opendoen van de Groote 
kercke. 
 
 
[in marge: beroerende ’t uytwateren van de sluysen omme daer mede te consuleren] 
 
Noch is mede gesloten als dat Claes Harcxz. ende Evert 
Janss. mede consuleren sullen in Den Hage mette stede-advocaet 
ende met mijnheeren Sasbout, beroerende ’t uytwateren van de sluysen 
ende opdat de stede soude moegen behouden een bequame vaert 
mits indien henluyden geraden wordt om nae Breussel voorts te 
reysen an mijnheer Bruxeles dat alsdan die voirs. gecommitteertden ’tselve 
sullen voirts moegen doen. 
 
 
[in marge: beroerende Adriaen Doedesz. Ander handschrift: zie poorter boek 13 nov. 67 ?] 
 
Voirts is geordonneert als dat de schout zal moegen doen 
roepen Adriaen Doedesz. om poorter te worden. 
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[in marge: beroerende de tymmeraige van Cornelis Piet Remmen woninge ende tymmerwerff] 
 
Up huyden den xvien octobris anno XVC LXVI. Soe is bij de meeste 
stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert wesende  
geconsenteert ende toegelaten als dat Cornelis Cornelisz. alias 
Cornelis Piet Remmen sceepbreker zal moegen tymmeren op ‘t lant 
buyten de valbrug een schuyer offte woeninge van hout, sonder 
eenige muraige van steen daeraen te besigen, mits dat hij 
aldaer anders geen neringe en zal doen dan sceepmaken ende breken 
ende sonder de stede wateringe te versparren, des zal hij oeck 
tot vermaninge van de stede deselve tymmeraige gehouden 
wesen off te breken ende bij foute vandien, soe zal de stede 
’t selve moegen doen off doen doen tot zijnen costen ende dit al 
onvermindert de servituyt dat men op ’t voirs. lant nyet sullen mogen tymmeren. 
 
 
[in marge: beroerende de betalinge van de novennale bede] 
 
Noch is eendrachtelicken geconsenteert als dat dye stede 
betalen zal de sommatie van iiiic l., v st., vi d. van xl gulden Vlaems ’t pont 
bij Dierick van Teylingen rentmeester overgeleyt voir de stede portie 
in den ommeslach van de xxviiim iiiiC xxii l., xv st., ix d. overmits d’expiratie 
van de ordinaris bede ommegeslagen omme te furneren zuvers 
gelts xviiim viic l p.  tot betalinge van een halff jaer van de ordinaris 
garnisoenen ende dit uuyt crachte van de bede novennale etc. 
 
11 
 
[in marge: om mette rentmeester t’accorderen beroerende de penningen van de beden  
in Den Hage te brengen] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap geconsenteert als dat dye 
stede betalen zal Dirck van Teylingen xxx gulden voer zijn 
moeyten dye hij gehadt heeft omme die penningen van de 
tyende penninck t’ontfangen ende tot zijnen costen in Den Haege 
te brengen. Van gelijcken is geconsenteert als dat dye 
stede mitten voirnoemde Dirck van Teylingen zal moegen 
accorderen soe nae als ’t moegelick zal weesen te doen 
omme dye penningen ofte beden dye voirtaen ommegeslagen 
sullen worden opte stede, tot zijnen costen te brengen in Den Haege. 
 
 
[in marge: beroerende ’t sallaris van de collecteurs van de xe penninck mitte stedeboden] 
 
Noch is Aelbert Cornelisz. ende Naen Claess. collecteurs van de 
tyende penninck toegeleyt voer hoer sallarys, moeyten 
ende anders van de tyende penninck gecollecteert te hebben 
die somme van elcx vijfftien gulden ende dye stedebooden 
voer heur sallaris ende moeyten van deselve xe penninck, 
tesaemen negen gulden. 
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[in marge: om te reysen tot Amsterdam ande stadthouder ende ande burgermeesteren aldaer 
beroerende ’t offleggen] 
 
Voirts zijn Claes Harcxz. burgermeester ende Willem van Sonnevelt genomineert 
bij de vroetscap omme te reysen tot Amsterdam an mijn- 
heere de stadthouder ende met hem te communiceren van de stede- 
saecken ende indien hij van meninge soude wesen tot Alcmaer te 
comen, dat men hem alsdan noeden sullen.Van gelijcken 
te communiceren mitte burgermeesteren van Amsterdam beroerende ’t offleggen 
van de scepen ende te sien off men met henluyden soude moegen accorderen 
bij manieren van provisie als die van Haerlem hebben. 
  
 
[in marge: Om te solliciteren de Wage in pachte te hebben den tijt van xx of meer jaren] 
 
Voirts is eendrachtelicken geconsenteert als dat dye stede 
met alder diligentie bij requeste sal versoucken ande majesteyt 
omme de Waege te hebben in pachte, een tijt van xx jaeren off 
meer, mits datte de beyer van ’t Heyligeesthuys brengen sullen 
in Sinte Lysbettengasthuys ende ’t huys van Eem Jans op te 
coepen ende aff te breken mette voirs. beyer, tot geryff 
van de voirs. Waege. 
 
 
[in marge: om een uuyerwerckmaker te ontbieden op ‘t werk van de kerk] 
 
Up huyden den xxixen octobris anno LXVI soe is bij de gemeene 
vroetscap collegialiter vergadert weesende eendrachtelicken 
geaccordeert ende geslooten dat burgermeesteren ontbieden sullen moegen 
de uuyerwerckmaker tot Amsterdam, omme inspectie te nemen 
van ’t uyerwerk opte Groote kerk alhyer ende dat te 
verstellen indien ‘t om een redelicke penning te doene is.  
 
 
[in marge: om ’t interest te kennen te gheven den commissarys deur ’t leggen vandt 
verlaet op Scoorldam] 
 
Ten daege voirs. is mede eendrachtelicken gesloten als dat 
burgermeesteren gaen sullen bij de commissarissen ende hem te kennen 
geven ’t interest dat de stede hebben soude deur ’t leggen van 
’t verlaet op Schoorldam, mitsgaders dat burgermeesteren hem 
vougen sullen mitte geerstaelen; mitsgaders om te spreken 
mette graeff van Egmont, omme met hem Zijnder Genade te spreken off de- 
selve Zijne Genade hij soude willen verstaen totte voirgaende stemminge v bij de 
vroetscap met die van Warmenhuysen gedaen, indien nyet 
dat die stede hem vougen zal mette geerstalen als voren.  
 
11v 
 
[in marge: van ’t op(en)doen van de kerk] 
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Noch is eendrachtelicken gesloten bij de vroetscap als dat de 
parochiekercke geopent zal wordden. 
 
[in de marge: dit artykel is wederom offgestempt om vorder perykel te schouwen, mits dat men 
sondaechs ende andere preectdagen, de kerk wederom openen sullen als ‘t hyer voortijts gedaen is 
‘s achternoens in de predicatie. Actum den tweeden novembris anno XVC LXVI] 
 
 
[in marge: om te reysen in Den Haege beroerende ’t offleggen van de scepen tot Amsterdam] 
 
Voirts is bij de meeste stemmen geaccordeert, als dat dye 
stede reysen zal in Den Haege omme de saecke te vervorderen 
van ’t offleggen van de scepen tegens die van Amsterdam 
sonder vorder te reysen nae Bruessel voor dese tijt. 
 
 
[in marge: om een cingel te maken in staete] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap geordonneert 
als dat die stede een cingel zal doen maken om die stede. 
 
 
[in marge: om c gulden ’s jaers op lijffrenten te nemen omme daermede te lossen de poirtere- renten 
ende anderen] 
 
Noch mede is bij de meeste stemmen geaccordeert, als dat dye stede 
zal moegen lichten op lijffrenten de somme van hondert gulden  
’s jaers in vougen als Willem van Sonnevelt op zijn kinderen 
uuytgestelt heeft, mits dat den tegenwoirdige tresorier 
daermede lossen zal de cleyne poirtere relosrenten, verschijnende 
Lichtmisse, ende voirts andere stedelosrenten soeverre de 
penningen strecken sullen. Ende dit van Claes Harcxz. burgermeester. 
 
 
[in marge: beroerende de scuttebroeders wonende buyten der stede dye verlaten zijn] 
 
Up huyden den iien novembris anno XVC LXVI soe is bij de meeste 
stemmen van de vroetscap gesloten als dat alle dye scuttebroeders 
wonende buyten der stede van Alcmaer verlaten sullen weesen 
van meer scuttebroeders te weesen, mits dat in hoer plaetse 
gecoren sullen worden andere scuttebroeders binnen der voirs. stede 
ende dit deur ernstich versouck van de voirs. buytenscuttebroeders 
ende opdat zij zoeveel te beter hoerluyder huysen mogen bewaeren voer perykel. 
  
 
[in marge: beroerende de woensdachmisse op ’t snijers-outaer] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten als 
dat dye notarisbryeff van dato XIIIIC LXXXVI die tot 
haertoe de stede in bewaringe gehadt heeft, comen ende  
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bewaert sal worden bij de huyssittemeesteren, beroerende indien 
alle woensdage in de weeck geen misse gedaen worde 
opt snijers-outaer dat alsdan ’t lant in de voirs. notaris- 
bryeff geroert, vervallen zal weesen ande huyssitten. 
 
Up huyden den xiiIen novembris anno XVC LXVI, soe isser geordonneert 
bij de meeste stemmen van de vroetscap als datter een genomineert 
zal worden omme nae Bruessel te reysen ende aldaer te doleren 
bij requeste wat interest datte stede soude lijden deur ’t uytwateren 
van de sluisen X ende in de plaetse van heer Phillibert te versoucken ii andere commissarissen als 
meester Cristiaen de Waert ende meester Arnoult Sasbout, mitsgaders te solliciteren de Waege in 
pacht te hebben nae voirgaende stemminge. Tot welke reyse 
Claes Harcxz. genomineert is. 
 
Noch zijn genomineert een burgermeester met Willem van Sonnevelt 
omme te reysen ’tsij tot Amsterdam ofte elders an mijnheere 
de stadhouder de Prince van Oranignen omme met Zijnder Genade 
te communiceren beroerende de susteren van Sint Anna cloester ende andere 
stedezaecken. 
 
12 
 
[in marge: van ’t offpalen van het cloester bij de soutketen] 
 
Noch is eendrachtelicken bij de vroetscap geaccordert 
als dat de stede zal doen offpalen bij oisten- ende zuytzijde de 
soutketens zeker water om daerop tot lant te maken 
ende ’tselve in ’t openbaer up te veylen om drye soutketens 
daerop te maken, mits ’tselve binnen de drye jaeren 
effectuerende, off dattet weder ande stede soude comen, ende 
mits latende leggende rontsom xx voeten. 
 
 
[in marge: dat Claes Heyndricxz. bij provisie zijn penningen zal opleggen] 
 
Noch mede is eendrachtelicken geslooten als dat Claes 
Heyndricxz. bij provisie namptiseren zal de penningen  
nae uuytwijsen de acte van den Hove mettet executoriael 
daerop gedecerneert, voirts is bij de meeste stemmen gesloten ende dat hij zijn vorder actie 
zal moegen sal moegen institueren zoe ‘t zijnen goeden raedt 
gedraegen zal met recht ofte anders. 
 
 
[in marge: dat Claes Heyndricxz. gepasseert sullen worden de xcii gulden, vi st.] 
 
Up huyden den iiiien decembris anno LXVI. Soe is bij de gemeene  
vroetscap collegialiter vergadert wesende geaccordeert, 
als dat Claes Heyndricxz. in affcortinge zal comen alsulcke 
xcii gulden, vi st. als hij bij slot van rekeninge sculdich is 
Augustijn van Teylingen tresorier, onvermindert zijn borchtochte 
voor Adriaen Nannincxz. 
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[in marge: dat Claes Heyndricxz. gehoirt zal worden met burgermeesteren] 
 
Voirts is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten 
als dat Claes Heyndricxz. bij monde gehoirt zal worden 
bij eenyge van de vroetscap beroerende ’tgunt dat zijn costen dye hij van de 
stede verscoten soude hebben alzoe hij sustineerten wil; onvermindert 
een ygelick zijn recht van gelijcken sullen burgermeesteren mede  
gehoirt worden welcke geordonneerden persoonen heur rapport de 
vroetscap alsdan sullen doen, tot welcke saicke genomineert zijn 
Floris van Teylingen, Willem van Sonnevelt, Evert Janss. ende  
Cornelis van der Nyenburch. 
 
 
[in marge: om te reysen an de bischop beroerende de pastorie] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten als 
dat men metten eersten reysen sullen an mijnheere de 
bischop om een goet pastoor te hebben, mits dat de kerck 
alsnoch gesloten zal blijven tot dat anders geordonneert zal werden. 
 
 
[in marge: beroerende de sloeten achter de camer van Aeriaen Claess.] 
 
Noch is geconsenteert bij de gemeene vroetscap als dat 
de stede Aeriaen Claess. tymmerman zal laten volgen 
de sloeten leggende achter zijn camer voor de somme van 
xxv gulden. 
 
 
[in marge: beroerende te betalen ’t eerste jaer van de poirtereleeninge. 
deze betalinge in ‘t staete gestelt bij de vroetscap totte naesomer anno LXVIII. 
Actum den xien februaii anno 68 stilo communi] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten als 
dattet eerste jaer van de leeninge de poirtere betaelt zal werden  
bij Jacob van Teylingen tresorier. 
 
12v 
 
[in marge: om copie te hebben van de rekeninge van de waerschappen van Geestmerambacht] 
 
Up huyden den xven decembris anno XVC LXVI. Soe is 
eendrachtelicken geaccordeert bij de ghemeene vroetschap 
collegialiter vergadert wesende, als dat Cornelis Willemsz.. Croon  
collecteur van de poirtere geersen zal met notaris ende 
getuygen versoucken ande waerschappen van Geestmerambacht 
omme te hebben copie van hoerluyder gedaen rekeninge omme 
alsdan mitte ingelanden daervan te communiceren ende  
bij gebreke vandien, daervan te protesteren ende ’t gelt onder hen te houden. 
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[in marge: beroerende de nyeuwe anneminge van de rectoor. 
den xxixen january anno LXIX stilo communi zoe is ’t loen van de rectoor verbetert bij advys van bu 
vroetscap als dat mr. Pieter rectoor zal hebben ’s jaers iiC lxxii gulden daer hij off betalen zal de 
meester in quinto xl gulden de meester in septo xlii gulden ende de meester in ’t laechschool lx 
gulden]  
 
Up huyden den xxiiien decembris anno XVC LXVI. Soe is 
mr. Pieter rectoor wederom van nyens angenomen 
bij de meeste stemmen van de vroetscap omme dye somme 
van twee hondert gulden ’s jaers ende een nyeuwe bonnet, 
geduerende den tijt van vijff jaeren achtereenvolgende, 
ingaende ende beghinnende te may naestcomende, van welcke 
penningen hij alle jaere uuytkeren zal, te weeten meester  
Lambert in quinto xxx gulden, heer Cornelis Kannins 
xxxvi gulden, meester Jacob in ’t benedenschool liiii gulden  
ende heer Wouter ofte een ander ondermeester in ’t beneden- 
school – xii gulden. Mits dyer conditie dat dye voirnoemde 
rectoor hem verbonden heeft dye voirs. vijff jaeren uuyt te 
dienen sonder die stede te mogen verlaten, maer bij faulte  
van misdyenen, zoe zal die stede den voirnoemde rectoor 
mogen verlaten. 
 
 
[in marge: om te besegelen de quytsceldinge van Coebel] 
 
Up huyden den iiien decembris january anno XVC LXVII stilo communi. Soe is  
eendrachtelicken bij de vroetscap gesloten als dat dye stede 
bezegelen sal de quytsceldinge die Coebel rentmeester begeert te hebben 
van de ses termijnen van de ordinarys beede trienniaele verscenende 
’t leste termijn Sint Jansmisse lestleden anno LXVI, mits dat burgermeesteren 
solliciteren sullen gracie zoeverre daer eenyge beden an handen quaeme. 
 
 
[in marge: dat Jacob van Teylingen hebben zal voir zijn extraordinaris moeyten x gulden] 
 
Voirts is bij de meeste stemmen van de vroetscap geaccordeert, 
als dat Jacob van Teylingen de voirgaende tresorier, zal hebben 
voer zijn extraordinaris ontfanck ende uuytgeven dye hij boven 
’t ordinaris ontfanck gehadt heeft van de stederogge ende anders te 
bewaren, de somme van tyen gulden. onvermindert voirgaende stemminge van 
date den xixen february anno LX stilo communi. 
 
 
[in marge: beroerende dat men mr. Laurens doctor zijn gaige sullen opseggen] 
 
Noch mede is eendrachtelicken gesloten als dat de stede 
doctor Laurencius Orschoten zijn dienst ende gaigen sullen 
opseggen tegens may eerstcomende. 
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[in marge: om de rekeninge van Jan Jacobss. tresorier te sluyten. 
 
Nota Jan Adriaen Nannincx ende de steede hiervan voldaen heeft]  
 
Up huyden den xxen january anno XVCLXVII stilo communi. Soe 
is eendrachtelicken geconsenteert bij de vroetscap 
collegialiter vergadert weesende, als dat dye visitatoers 
van de rekeninge van Jan Jacobss. Brouwer, tresorier 
de anno LXV, deselve zijne rekeninge sullen sluyten 
welverstaende dat zekere tnegentich gulden die hem resteren 
van Jacob Jacobss. Madder tresorier de anno LXI sullen hem 
in uuytgeven gepasseert wordden, hoewel deselve xc gulden 
bij hem nyet ontfangen en zijn. Ende alzoe van de voirs. 
xc gulden alsnoch litispendencie is hangende voor den Hove  
van Hollandt noch ongedecideert tegens Adriaen Nannincxz. 
eertijts pachter van de laeckenexcijs bij de voirs. Adriaen noch 
resterende onbetaelt, sal altijt ’tgundt dat van dese xc gulden 
t’uyteyndens recht comen sal, wesen tot behouff deser 
stede ende nyet tot behouff van den tresorier. 
 
 
[in marge: van de rekeninge te sluyten van Augustijn van Teylingen tresorier] 
 
Van gelijcken is geconsenteert dat die visitatoers van de  
rekeninge van Augustijn van Teylingen, deselve zijne 
rekeninge sullen sluyten als voren, als thresorier de anno 
XVCLXIIII. 
 
 
[in marge: om te communiceren mit bischop, beroerende de pastorie] 
 
Voirts zijn Willem van Zonnevelt burgermeester ende mr. Gerryt 
Pieterss. vroetscap genomineert omme te reysen aen mijn- 
heere de bisschop van Haerlem ende te communiceren van de 
pastorie van Alcmaer. 
 
 
[in marge: genomineerden om Claes Heyndricxz.] 
 
Voirts mede zijn genomineert mr. Gerryt Pieterss. ende Claes 
Harcxz. in de plaetse van Willem Sonnevelt ende Evert Janss.  
burgermeesteren omme mette andere genomineerden, Claes Heyndricx 
bij monde te hoiren volgende de voirgaende stemminge van date 
den iiiien decembris lestleden. 
 
 
[in marge: beroerende die gifte van vleys totte minrebroeders] 
 
Noch is geconsenteert bij de meeste stemmen van de vroetscap 
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als dat die g.ardiaen4 van de minrebroeders sal moegen van 
‘tselve doen vercondigen bij de predicanten, dat een ygelijck zijn 
goede gunste zal van vleys zal mogen seynden in ’t convent 
sonder bij henluyden van huyse tot huyse te gaen. 
 
 
[in marge: beroerende de requeste van die van de gereformeerde religie] 
 
Voirs mede is geconsenteert dat dye stede zal scrijven 
besloten missive an die van Hoorn, beroerende de gepresenteerde requeste van de 
gereformeerde religie. 
 
 
 
13v  
 
[in marge: beroerende te doleren van ‘t uytwateren van de sluysen ende anders] 
 
Up huyden den xxixen january anno XVC LXVII stilo communi, zoe 
zijn Evert Janss. Stuling burgermeester ende Claes Harcxz. vroetscap 
tesamen genomineert bij de meeste stemmen van de vroetscap 
omme te reyse in Den Haege ende aldaer die stededoleancie  
over te leveren in handen van den commissaris Sasbout beroerende 
’t setten van de soutkeet bij Jan Boeyes. Noch mede te spreken 
met eenygen, beroerende de requeste bij dye van de gereformeerde 
religie ande vroetscap gepresenteert. 
 
 
[in marge: beroerende de lombert tot Haerlem] 
 
Up huyden den xiiiien februay anno LXVII stilo communi, soe is bij de 
meeste stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert wesende 
geconsenteert als dat George Baliotis residerende tot Haerlem 
alhyer zal moegen oprichten van .e tafel van leeninge den  
tijt van ses jaeren mits] hebbende ende genyetende van een pont groot 
een halve stuver ter weecke sonder meer. 
 
 
[in marge: van penningen op renten te nemen omme daermede te lossen Sinte Geertruyden- clooster 
tot Amsterdam] 
 
Voirts is eendrachtelicken geconsenteert, als dat die stede 
op renten sal moegen nemen alsulcke penningen als Jan 
Jacobss. Boerman ten lijve van heer Cornelis Backers 
kinderen zal willen uuytstellen. In forme als Claes Harcxz. 
onlancx geconsenteert is geweest, mits daermede offlossende 
zekere lijffre losrenten die ’t convent van Sinte Geertruyden binnen  
Amsterdam op ter stede van Alcmaer sprekende heeft.  
 
 
                                                
4 zal gardiaen bedoeld zijn – overste van een minderbroederklooster 
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[in marge: om te vervolgen de saeke van Borryt Willems, beroerende de soutketen] 
 
Ten dage voirs. is mede eendrachtelicken bij de vroetscap 
geaccordeert, als dat dye stede vervolgen zal dye 
saecke van Borrit Willemsz., beroerende t’oprechten van  
een zoutketen bij Jan Boeyes, mitsgaders de saecke 
van Cornelis Eyltgis tapper opte dryespronck daerop sij 
van der stedewegen verdachvaert zijn ten Hove. 
 
 
[in marge: genomineert totte rekeninge van de fabryckmeesters] 
 
Noch zijn genomineert tot visitatoers van de rekeninge 
van Willem Lambertsz. ende Pieter Janss. Nyerop 
fabryckmeesters. Te weeten Floris van Teylingen, Willem van  
Ryetwijck, Jacob Dircxz, Cornelis van de Nyenburch, 
Tomas Bertelmeusz. ende Cornelis Willemss. Croon. 
 
 
[in marge: van te verhuyeren Hooch Toornburch een jaere] 
 
Ten daege voirs is mede eendrachtelicken geconsenteert 
als dat dye stede voir een jaer zal mogen verhuyeren 
Hoech Toornburch, mitte camer dye de stede genaest heeft 
van Jacob Dircxz Boeckel. 
 
 
[in marge: beroerende wat Claes Heyndricxz. toegeleyt is bij de vroetscap] 
 
Up huyden den xxiien february anno LXVII stilo communi, soe is bij de meeste 
stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert weesende, Claes 
Heyndricxz. toegeleyt de somme van iic gulden te betalen Karsmisse 
naestcomende. Ende dat in recognitie ende om alle vreetswillen 
ende vorder pressen te schouwen, staende ongedecideert tusschen 
die voirs. Claes Heyndricxz. ende die stede. Des heeft hij 
stipulatie gedaen an handen van burgermeesteren nu noch tot gheene 
daegen die voirs. stede yet meer te maenen noch doen eyschen 
in eenyger manieren van eenyge voirgaende saecken. 
 
14  
 
vide hier nae folio 171 
 
[in marge: beroerende ‘t consent van de nyeuwe lombert 
 
Up huyden den 18 marty 1578 stilo communi, zoe es Jorge Baliotis tafelhouder, bij burgermeesteren 
gegont binnen Alcmaer tafel te houden onder gelijcke conditie als hier besijden,  die de voirs. Jorge 
Baliotis belooft heeft te onderhouden niettegenstaende zijn commissie sulcx niet en vermelt] 
 
Up huyden den xxien marty anno XVC LXVII stilo communi, 
soe is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten 
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als dat Jorge Baliotis tafelhouder van de leeninge 
tot Haerlem alhyer zijn tafel van leeninge sal moegen 
houden den tijt van ses jaeren, mits dat hij nyet meer 
en zal moegen nemen voer winste ende proffijt op een pont 
vlaems, dan een blanck ter weecke ende voirts van meer ofte 
min naer advenant met conditie dat hij nae d’expiratie van elck 
jaer die verstaen panden ende goeden in ’t openbaer den meest biedende 
zal moeten vercoopen ende d’eygenaers van dien te restitueren t’supplus dat 
daervan overscieten zal, offgetrocken die principael somme daerop geleent  
mettet verloop vandien. 
 
 
[in marge: van boodtgelt te geven [als]ser eenyge lijffrenten offsterven]  
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten dat zoe wye van 
buten boodtbroot brengt als datter yemant gesturven is, hebbende 
lijffrenten op deser stede, dat deselve zal hebben voor de 
myent een stuver van de gulden, mits daervan leverende goede 
verzekertheyt van den dach ende stont van den overlijden. 
 
 
[in marge: dat men geen beden sullen gheven eenyge vreemde personen] 
 
Noch is eendrachtelicken gesloten ende offgestemt als dat  
gheen vreemde persooonen ‘tsij off zij van de Turck gevangen 
zijn geweest ofte anderen alhyer eenyge beden sullen 
hebben, dan de leggende gebuyeren nae voirstemminge. 
 
 
[in marge: dat burgermeesteren voirtgaen sullen mette bruggen opte Leedt] 
 
Noch is eendrachtelicken geaccordeert, als dat burgermeesteren 
voirtgaen sullen mettet werck van de bruggen opte 
Leedt. 
 
 
[in marge: alsulcke iic gulden] 
 
Noch is eendrachtelicken gesloten ende geaccordeert, dat dye 
stede Claes Heyndricxz betalen sal an gereede penningen 
als hem opten xxiien february lestleden toegeleyt zijn 
bij de vroetscap tot een recognitie / reconnitie ende om alle vreetswillen 
ende vorder pressen te schouwen staende ongedecideert tusschen die 
voirnoemde Claes Heydricxz. ende die stede, te betalen Karsmisse naestcomende 
mits doende stipulatie an handen van burgermeesteren nu noch te gheene dagen 
dye voirs. stede yet meer te eyschen noch doen eyschen van eenyge 
voirgaende saecken. 
 
 
[in marge: consent om te moegen coepen zeker boscruyt] 
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Up huyden den ixen aprilis anno LXVII nae Paeschen. Soe is bij de 
ghemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende eendrachtelicken 
geaccordeert ende gesloten, als dat dye stede zal doen coepen 
‘tsij tot Haerlem off Amsterdam, twee vendelen boscruyt tot 
behoeff der selver stede. 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap geaccordeert,, als 
dat Adriaen Nannincxz. d’oude schout zijn versoeck ontseyt wort 
beroerende zijn saecke tegens de stede te submitteren an mijn 
heeren mr. Christiaen de Waert ende Sasbout, mits namptiserende 
zijn penningen ende mits dat hij de selve zijnen sake zal mogen 
versoecken als Claes Heyndricxz. gedaen heeft. 
 
 
 
14v 
 
[in marge: beroerende Adriaen Nannincxz.] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap ‘t versoeck 
van Adriaen Nannincxz. ontseyt beroerende ‘t geblijff 
ande commissaryssen. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t dyepen van de wateren] 
 
Up huyden den xxiiien aprilis anno XVC LXVII, soe is bij de 
ghemeene stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert wesende 
eendrachtelicken gesloten als dat dye stede de wateringen van ’t  
Dronckenoort ende Lutkendorp, mitsgaders de Leedt en de 
Nyeuwesloet sullen doen diepen volgende dye keure dye schout,  
burgermeesteren mette geregte daerop ordonneren sullen, mits dat een 
yegelyck burger voer zijn deur zal diepen. 
 
 
[in marge: van t’accepteren de coop van Lou Messen huys buyten de Gevangenpoort] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van vroetscap geaccordeert ende 
gesloten, dat dye stede ‘t huys van Lou Messen staende 
buyten de Gevangenpoert sullen acccepteren in de coop dye 
burgermeesteren met hem op ’t believen van de vroetscap gecontraheert 
heeft, te weeten voer vic xc gulden te betalen op ses mayen achter- 
eenvolgende, daer d’eerste may off verscenen zal wesen anno LXVIII 
op heuren hoedt ende perykel zal anvaerden, mits genyeten 
de huyer totten jaere LXVIII, ende oeck ‘tselve huys off te breken 
tot goetduncken van burgermeesteren. 
 
 
[in marge: van ’t concept van Claes Heyndricxz. te werck te leggen beroerende de fabryck] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten, als dat 
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dye stede ‘t concept ofte project bij Claes Heyndricxz. 
overgeleyt, te werck zal leggen beroerende de fabryck. 
 
 
[in marge: beroerende Adriaen Nannincxz.] 
 
Noch is geresolveert bij de gemeene vroetscap, als dat 
Adriaen Nannincxz. d’oude schout zijn versouck zal mogen 
doen aling ende al gelijck als Claes Heyndricxz. zijn 
zwager gedaen heeft gehadt.. 
 
 
[in marge: van de stedepoerten te mogen repareren] 
 
Up huyden den xxvien aprilis anno XVC LXVII, soe is bij de meeste 
stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert weesende 
geconsenterrt als dat dye stede de noottelicke reparatie van poorten ende anders sullen 
doen maken, mitsgaders wateringen wallen ende valbreggen. 
 
 
[in marge: van de vaert van ’t Zwijnmeerken] 
 
Voirts is geordonneert als dat burgermeesteren sullen solliciteren ande 
bedijckers vandt Zwijnmeerken, als dat zij een bequame vaert 
sullen maken van xx voet off daeromtrent conform de Vroonermeer 
ende te versoucken copie van hoer octroy. 
 
 
[in marge: van een pesthuys te maken] 
 
Voirt hebben die vroetscap gecommittert burgermeesteren als dat zij 
van ’t brouwhuys staende achter de Witte Baghynen een pest- 
huys sullen doen maken met bedtsteden, glasen ende andere 
nootrufticheyden. 
 
 
[in marge: in state den ommeganck van may LXVII] 
 
Noch is bij de gemeene vroetscap in staete gestelt den ommeganck 
van mey, uuyt saecke van de beroerte van dese tegenwoirdige tijt. 
 
15 
  
[in marge: om te lichten duysent gulden tot fortificatie van de stede] 
 
Up huyden den xxixen aprilis anno XVC LXVII, soe is bij de 
ghemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende 
eendrachtelicken geaccordeert, als dat dye stede zal 
moegen lichten op renten alsulcke duysent carolus guldens 
tot proffijt fortificatie van de fabryck stede als Jan Janss.. Steenhuys de- 
selve stede gepresenteert heeft op renten te doen hebben de 
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hondert gulden een pont groot s‘jaers ende te mogen lossen 
bij de helft teffens. 
 
 
[in marge: beroerende Adriaen Nannincxz. d’oude schout] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten als 
dat bij de stede ende Adriaen Nannincxz. d’oude schout, 
elcx ii persoonen sullen nemen genomineert sullen werden uuyte vroetscap, omme 
de saecke van de voirs. stede ende scout alinge ende al gebleven 
te werden, mits X dat dye vyer persoonen voir den uuytspraeck de vroetscap rapport sullen doen, 
waartoe 
genomineert zijn Claes Harcxz. ende Jan Janss. Steenhuys. 
 
 
[in marge: van ‘t verlaten van Joachim Pieterss. portier] 
 
Up huyden den laesten aprilis anno XVC LVII. Soe is 
Joachim Pyeterss. poirtier bij de gemeene stemmen van de 
vroetscap eendrachtelicken verlaten van zijn offitie. 
 
 
[in marge: dat Claes Gerritss. tresorier d’administratie zal hebben van de nyeuwe  fabryck ofte 
fortificatie] 
 
Up huyden den xen may anno XVCLXVII soe is eendrachtelick 
gesloten bij de vroetscap, als dat Claes Gerritss. 
tegenwoordige tresorier, d’administratie ende bewint 
zal hebben van den uuytgeven van de nyeuwe fabryck 
ofte fortificatie van den stede, mits bij hem ontfangende 
ordonnantie van de fabryckmeesters. 
 
 
[in marge: van t’ontseg van die van Heyloe] 
 
Voirts is bij de ghemeene vroetscap ‘t versouck van die  
van Heyloe ontseyt, beroerende verset te hebben 
van zekere tonnen byers, die de knechten van mijn- 
heeren van Meegen henluyden offgedroncken hebben. 
 
 
[in marge: van een vack te nemen uuyt elcke brug] 
 
Voirts is geaccordeert, als dat men uuyt elcke 
brug een vack in ’t midden sullen opnemen tot 
een bequame vaert. 
 
 
[in marge: dat de cappelaen wederom mettet sacrament langs de straet sal mogen gaen] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap 
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geslooten als dat de cappellaen wederom zal 
moegen gaen mettet sacrament ende scelen langs de straeten 
nae ouder gewoonten. 
 
15v 
 
[in marge: om ‘t vack muyers off te mogen breken bij oesten de Vriesschepoert] 
 
Noch is eendrachtelicken gesloten als dat het vack 
muyers bij oiste de Vrieschepoort offgebroken zal 
worden tot goetdunck van de gedeputeerdens 
van de fortificatie deser stede. 
 
 
[in marge: om de brug van de soutketen off te mogen breken] 
 
Up huyden den laesten in april is bij de meeste stemmen 
van de vroetschap gesloten als dat men dye 
brug gaende nae de soutkeet sullen doen 
offbreken, mits haer een ganck makende  
over ‘t stedelant. 
 
 
[in marge: om de coop van ‘t huys ande oistzijde van ‘t Nyeuwelant t’accepteren] 
 
Up huyden den iiien in may anno LXVII, soe is eendrachtelick 
bij de vroetscap geaccordeert, als dat dye 
stede annemen zal de coop van ‘t huys 
op ‘t Nyeuwelant ande oistzijde. 
 
 
[in marge: beroerende de cingel an Allert Claessens lant] 
 
Up huyden den xven in may anno XVC LXVII, soe is bij de  
meeste stemmen van de vroetscap collegealiter vergadert 
wesende geaccordeert ende gesloten, als dat dye stede  
volgende de presentacie van Allert Claess. zal doen toewerpen 
de sloet van de cingel, mits dat de stede een houten 
heyninge op hare coste zal doen maken in ’t midden van de- 
selve sloet, welcke heyninge dye voirnoemde Allert Claess. ende 
zijnen nacomelingen ten euwygen daegen op heuren costen sullen 
onderhouden. 
 
 
[in marge: beroerende die knechten] 
 
Noch zijn bij de meeste stemmen van  de vroetscap genomineert Willem van 
Sonnevelt  burgermeester ende meester Gerryt Pieterss. vroetscap, omme te 
reysen in Den Haege ende te communiceren met mijnheeren de president 
beroerende de knechten ende sullen eenyge scenckaige moegen doen 
an etlicke heeren tot heurluyder discretie.  
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[in marge: beroerende bij provisie te repareren de kerk ende het convent van de minrebroeders] 
 
Up huyden den xviien in may anno LXVII. Soe is bij de meeste 
stemmen van de vroetscap gesloten ende geaccordeert, als 
dat dye stede bij provis[i]e die gebroken kercke ende convent 
van de minrebroeders wederom zullen doen repareren in haren 
ouden staet ende ten minsten costen dat doenlick zal weesen. 
 
16 
 
[in marge: van twee halve vaten butters te scencken mijnheer de president] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten als dat 
dye stede scencken zal mijnheere de president van Hollant 
twee halve vaten butters voor de dienst die hij de stede gedaen 
heeft aen mijnheer van Megen, als dat hyer gheen knechten 
gecomen en zijn. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t annemen van de toornwaeckers] 
 
Up huyden den xxien juny anno LXVII, soe is bij de meeste stemmen 
van de vroetscap collegialiter vergadert weesende gesloten, 
als dat burgermeesteren dye ii kerckwakers ofte trompers opte toorn 
annemen sullen soe nae als zij connen een jaer lanck. 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten 
dat zoe wat bij de genomineerde persoonen van de vroetscap 
mette genomineerde personen van Adriaen Nannincxz. d’oude 
scout bij alinge submissie uuytgesproken zal worden, volgende voirgaende stemminge 
datter selve van waerden wesen sal, mits bij Adriaen Nannincxss. naedoende als Claes 
Heyndricxz. voorgedaen heeft. 
 
Voert is bij gemeene vroetscap gesloten, als dat Cornelis 
Willemss. Croon als collecteur van de poirteregeerssen gheen  
betalinge zal doen die van Geestmerambocht, voor ende alleer 
zij deselve collecteur gelevert hebben copie ende specificatie 
uuyt hoeren rekeninge ende bij refuys vandien ‘tselve met  
recht mogen wederstaen. 
 
 
[in marge: Up huyden den xxviien juny anno LXVIIC, soe heeft Adriaen Nannicx stipulatie gedaen 
an handen van Willem van Zonnevelt burgermeester, ter presentie van d’andere burgermeesteren in 
kennisse van mij.  
De Teylingen] 
 
Voert hebben dye gedenomineerde persoonen tusschen dye stede 
ende Adriaen Nannincxz. d’oude schout, voer alinge 
submisse uuytgesproken ende verclaert, als dat dye voirnoemde stede 
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Adriaen Nannincxz. voirs. uuytkeren zal in recognitie ende 
om alle vreedeswillen ende vordere pressen te schouwen 
staende, ongedecideert tusschen deselve stede ende Adriaen 
Nannincxz. dye somme van iic  gulden an gereede penningen, 
offslaende dat hij ande stede ten achteren is van de laken- 
excijs, volgende de rekeninge van Jacob Madder tresorier de anno..... 
des wert hij gehouden stipulatie te doen an handen van burgermeesteren 
nu noch tot gheene daegen dye voirs. stede yet meer te 
maenen noch doen eyschen in eenyger manieren, van eenyge 
diensten ofte andere voirgaende saecken, met compensatie van costen 
van welcke iicgulden de voirnoemde Adriaen Nannincxz gecort 
is de xc gulden dyen hij ande stede ten achteren was 
ande stede van de laeckenexcijs de anno LXI, ergo 
de voirs. Aeriaen Nannicxz. van als ontslagen van de lakenexcijs. 
 
16v 
 
[in marge: in state] 
 
Up huyden den viien july anno XV LXVII, soe sijn Evert Janss. 
Stuling burgermeester ende Claes Harcxz. vroetscap bij de meeste 
stemmen van de vroetscap genomineert omme te reysen 
in Den Haege om ende te communiceren opte missivie ende 
extract van zekere articulen van de hertoghinne over- 
gesonnen, beroerende de nyeuwe religie, mitsgaders noch 
te reysen an mijnheere de bisschop, omme te communiceren 
van de pastorie. 
 
 
[in marge: omme dye buyeren achter ‘t Nyeuwelant te contenteren van hoer affgeroyde erff] 
 
Voirts isser bij de gemeene stemmen van de vroetscap gesloten 
als dat burgermeesteren dye buyeren achter ‘t Nyeuwelant 
contenteren sullen van hoer affgeroyde erff. 
 
 
[in marge: van te reyssen in Den Hage, Delft ende Leyden omme te communiceren op zekere 
missiven] 
 
Up huyden den xixen july anno XVC LXVII, soe zijn bij de meeste 
stemmen van de vroetscap genomineert twee burgermeesteren 
omme te reysen mette twee besloten missiven van den Hove, 
mitsgaders d’instructie van de coning hertoghinne nopende 
de beeldestormers nyeuwe religie ende andere, an die van Haerlem ende Delft, 
mitsgaders in Den Haege indien ‘t noot zij, omme te consulteren 
ende communiceren beroerende ‘t bevel ende inhoud van deselve missiven 
ende instructiën. 
 
 
[in marge: beroerende van nyeus te mogen verhuyeren den overtoem bij Jan Boeyes]cap 
gecommitteert de burgermeesteren 
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van nyeus te moegen verhuyeren den overtoem bij Jan 
Boeyes, den tijt van een jaer ofte twee tot heurluyder discretie. 
 
 
[in marge: beroerende Joost van Veen] 
 
Up huyden den xxviiien  july anno XVC LXVII, soe is 
Joost van Veen jegenwoirdich ballui van Egmont 
bij die gemeene vroetscap geconsenteert als dat hij alhyer 
zal moegen comen metter woone ende genyeten vrij excijs 
van als zoelange als hij zijn voirs. officie bedient, ende zal 
hem wederom elders mogen transporteren, sonder exu 
te gheven. Oeck dat men hem met gheen officiën zullen belasten. 
 
 
[in marge: beroerende de tapper opte dryespronck] 
 
Voert sullen burgermeesteren moegen accorderen mette tapper 
opte dryespronck buyten Alcmaer, beroerende de byerexcijs. 
 
 
 
17 
 
[in marge: van ’t dessroyement van Charles Suytere commissaris] 
 
Opten ixe septembris anno XVC LXVII. Soe is bij de 
gemeene vroetscap collegialiter vergadert weesende 
eendrachtelicken gesloten als dat dye stede dragen zal 
alle dye costen ende vacatiën metter dessroyement die 
de stede gehadt heeft, in ’t besoingneren ende instrueren van de commissaris 
Charles Suytere, raidt in den Hove van Hollant met Willem 
van Dam secretaris ende Adriaen Ogierss. deurwaerder 
beroerende ‘t rumoer, ende oproerte alhyer gesciet totte 
minrebroeders. 
 
 
[in marge: visitatoers van de rekeninge van Jacob van Teylingen] 
 
Ten daege voirs. hebben burgermeesteren dye vroetscap geauctoriseert 
dye visitatoers van de rekeninge van Jacob van Teylingen 
als dat zij de rekeninge van deselve Jacob sullen sluyten 
tot ontlastinge van hem ende zijnen erffen, alzoe die voirs. 
visitatoers de vroetscap van alle zwaricheiden rapport gedaen hebben. 
 
 
[in marge: beroerende de roeïnge van Jan Cretons erff] 
 
Ten daege voirss, hebben de vroetscap gecommitteert, burgermeesteren 
mitte gerechte omme met Jan Creton zoutzieder opte Zijp 
te accorderen beroerende de roeïnge van zijn erve, gecoft van Jel 
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Corneliss. breder bij zijn requeste de vroetscap overgegeven, de  
gratuyteyt ontseyt, ende t’vorder versoeck in staete. 
 
 
[in marge: beroerende de pestmeester] 
 
Voirts heeft de vroetscap gecommitteert burgermeesteren, omme een 
pestmeester aen te nemen tot behouff van ‘t pesthuys den tijt van een  
verndel jaers bij provisie. 
 
 
[in marge: beroerende de coster] 
 
Voirts is Claes Jacobss. coster toegevonden voir ‘t bewaren ende sluyten 
van de kerck opten middach hem bij burgermeesteren belast de  
somme van eens ses gulden sonder ‘tselve te trecken in consequentie, 
des zal hij ‘tselve bewaren tot Karsmisse naestcomende. 
 
Up huyden den iiien novembris anno XVCLXVII, soe is bij de gemeene  
vroetscap collegialiter vergadert weesende eendrachtelicken 
geaccordeert, als dat dye stede zal scenken op ‘t nyeuwe stadthuys 
in Den Haege twee glaesen gelijck andere cleyne ende groote 
steden gedaen hebben, daer dye andere cleyne steden voer betaelt 
hebben xi gulden. 
 
Voirt is de wacht opte kercketoorn gecontinueert tot Lichtmisse 
mits datt die nachtwacht van ‘t loen verbetert zal worden, des sullen 
zij vroeger op de wacht comen, tot discretie van burgermeesteren. 
Voirts is geaccordeert,, als dat dye stede contenteren zal 
Jan Foppisz. ende Jacob Jacobss. artelrymeesters ter cause 
van hoerluyder moeyten ende anders dye zijluyden gehadt hebben 
totten dach van huyden toe. 
 
17v 
 
[in marge: van de doelknechts] 
 
Voirts is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten 
als dat dye doelknechts van beyde de scutteriën 
hebben sullen voor hoer moeyten dye zij dese voirgaende 
somer gehadt hebben, eclx de somme van ses gulden. 
 
 
[in marge: van de bosdrager] 
 
Noch mede is Gerryt Janss. Vernol bosdrager een nyeuwe 
mantel geconsenteert te doen maecken. 
 
 
[in marge: beroerende mijnheer van Bocholt] 
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Upten vien decembris anno XVC LXVII. Soe is bij de gemeene 
vroetscap collegialiter vergadert weesende eendrachtelicken, 
geaccordeert, als dat mijnheer van Bocholt, alle 
zijn lasten van turff volgende zijn versouck, zal 
moegen deur dye stede doervoeren nae de zoutketens 
opte Zijpe, sonder eenyge excijse daer off te gheven, 
behoudelick indien hij daer eenyge turff tot Alcmaer vercofte 
off vercofte wordt, daer zal excijs off gegeven worden. 
 
 
[in marge: obiit den 14e may 1570 mr. Aernt stedecyrurgijn. 
 
Up huyden den xviiien may anno LXX,  soe is mr. Floris Stevenss. cyrurgijn tot een stedemeester 
angenomen bij burgermeesteren mitte geregte op believen van de vroetscap in de plaetse ende voor 
alsulcke wedden ende conditiën als mr. Aerntz. angenomen is geweest, blijckende bij ‘t artykel hier 
bezijden] 
 
Up huyden den xviien decembris anno XVC LXVII. Soe is 
mr. Aernt Vrericxz. cyrurgijn, bij de meeste stemmen 
van de vroetscap gecoren tot een stedemeester 
in de plaetse van mr. Steven. Op alsulcke gagie 
ende conditie als mr. Steven voirs. gehadt heeft, 
te weeten xxiiii gulden ‘s jaers, te betalen van verndel 
jaer tot verndel jaers. Ingaende Karsmisse anno LXVII 
ende daerenboven vrij excijs van al ‘tgundt dat hij binnen 
zijn huys behoeven zal. Des zal hij gehouden wesen 
alle dye gasthuysen te dienen, mitsgaders alle andere  
scamele persoonen, dye om goidswillen begeren gemeestert 
te weesen ende dit tot wederseggen altijt van burgermeesteren. 
 
 
[in marge: beroerende de moutmakers] 
 
Voort is geordonneert als dat alle moutmakers bij 
provisie betalen sullen xvi gulden ‘s jaers van excijs 
van ’t moutmakerye, te betalen van halff jaer tot  
halff jaer, des sullen dieselve moutmakers haer mout 
mogen vercoepen aen wyen datter hen belieft, ‘tsij buyten 
off binnen deser stede, uuytgesondert dat zoe wat garst 
dat zij vercoepen, sullen daeroff excijs geven nae uuytwijsen dye ordonnantie. 
 
 
[in marge: van Jan van Noortich] 
 
Noch mede is Jan van Noortich conchierge van ’t stadthuys  
toegelaten ende toegevonden twee prince dalers 
uuyt saecke van de moeyten, dye hij gehadt heeft in ’t  
adverteren van de vroetscap ende hoemans opte nacht- 
wacht. 
 
18 
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[in marge: beroerende die vrijheit van Jan Creton ende Mechelman] 
 
Up huyden den xxiiien decembris anno XVCLXVII. Soe is 
bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert weesende geaccordeert, als dat Jan Creton  
voer zijn persoon vrij ende exempt sal wesen van exu 
mits dat men hem oeck nyet belasten en zal moegen 
met eenyge dienste offe officiën van deser stede 
des zal hij gehouden weesen excijs te gheven gelijck 
een poorter. 
Van gelijcken is Ludolff Mechelman mede geaccordeert,. 
 
 
[in marge: 1568 
 beroerende de paerden mette knechten] 
 
Up huyden den iiiien january anno LXVIII stilo communi. Soe 
is bij de gemeene stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert wesende eendrachtelicken gesloten als dat dye 
stede dye paerden ende knechten wederom ontfangen 
zal opte oude voirgaende voirwaerden mette waerden 
daervan gemaect ter tijt toe dat heurluyden ‘t onderhout 
opgeseyt zal werden ende datter voirts twee persoonen 
geordonneert sullen worden om nae Den Hage te reysen 
an mijnheere de president ende Boschuysen ende hen te  
doleren van de voirs. paerden ende knechten tot welck 
reyse genomineert zijn Claes Harcxz. burgermeester ende 
Jacob Dircxz. scepen. 
 
 
[in marge: van ’t dessroyement van de commissaryssen] 
 
Up huyden den ixen january anno XVC LXVIII stilo communi. Soe is 
bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert weesende 
eendrachtelicken geaccordeert, als dat dye stede dessroyeren 
zal mr. Karel Suyter met zijn adjunct als commissaryssen, dye 
alhyer comen sullen om breder informatie te nemen van ‘t voirgaende rumoer. 
 
 
[in marge: continuatie van trompers opte kerck] 
Noch zijn dye trompers opte Groote kerck gecontinueert bij de meeste 
stemmen van de vroetscap, tot may naestcomende. 
 
 
[in marge: van de stedewaeckers] 
 
Voirt is eendrachtelicken geaccordeert, als dat dye stedewaeckers 
voirtaen sullen hebben van den eersten maert totten laesten 
augusty ‘s daechs i stuver, ende van den eersten september totten laesten 
february alle dagen drye groot, op alsulcke ordonnantie  
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als burgermeesteren daervan sullen ordonneren. 
 
 
18v 
 
[in marge: beroerende dye weescamer] 
 
Noch mede is eendrachtelicken gesloten bij de gemeene 
vroetscap, als datter voirtaen maer twee weesmeesters 
gecoren sullen worden nae oude gewoonten, in de 
plaetse van de drye ende zoe wat penningen uuyte  
weeskamer gelicht sullen worden, dat dye weesmeesters 
bezegeltheyt daeroff ontfangen sullen. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t huys buyten ‘t Nyeuwelant] 
 
Voirt is mede eendrachtelicken gesloten als dat die stede 
‘t voirhuys van ’t opgecofte huys buyten de valbreg op ‘t 
Nyeuwelant sal moegen verhuyeren ende d’achterschuyer 
totte middelgevel best vercoepen ende besteden aff 
te breken, tot coste van den coeper. 
 
 
[in marge: van Toornburch] 
 
Voirt dat burgermeesteren Toornburch verhuyeren sullen een jaer 
lanck, mitsgaders die vulliscuylen mede een jaer. 
 
 
[in marge: beroerende heer Jan Rufus predicant] 
 
Up huyden den xien february anno XVC LXVIII stilo communi, 
soe is bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert 
wesende eendrachtelicken geaccordeert, als dat burgermeesteren 
heer Jan Rufus van nyeus an sullen mogen nemen tot een 
predicant, om xl gulden ‘s jaers, altijt bij der tijt off, mits 
den voirnoemde heer Jan een maent te voren te waerschouwen 
ende off dye incompste van de pastorie dye lasten nyet soude 
moegen draegen, soe sal die stede ‘tselve helpen dragen. 
 
 
[in marge: van offlossinge van een lijfrentebryeff van vi gulden ‘s jaers] 
 
Van gelijcken is eendrachtelicken geconsenteert als dat 
burgermeesteren dye lijffrentebryeff van ses gulden ‘s jaers 
sprekende nu ter tijt alleen ten lijve van Alijdt Jacobsdr. 
van Amsterdam sullen moegen offlossen, met 
xxv gulden off daer beneden sonder meer. 
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[in marge: beroerende de knechten ende waerden] 
 
Noch mede is eendrachtelicken geconsenteert als dat dye 
stede (achtervolgende de last van de stadthouder) bij provisie 
betalen sullen dye waerden van de moutcosten van de 
costen knechten ende voeraige van de paerden achtervolgende 
hoeren rekeninge daervan overgelevert, bedragende omtrent 
de somme van iiiic gulden xx gulden. 
 
 
[in marge: van de fabryckmeester] 
 
Noch isser eendrachtelicken geaccordeert, als datter 
maer een fabryckmeester dit jaer wesen zal, tot welck 
offitie Jan Cornelis Comans gecontinueert is op ‘t oude 
loon van een fabryckmeester. 
 
19 
 
[in marge: van ‘t opscieten van de sloet achter ‘t Ritsevoert ende van ’t stoppen van de gaten in de 
oude bagijnenweijt] 
 
Voirts isser gesloten als dat dye stede de sloet achter 
‘t Ritsevoert zal mogen doen opscieten ende dye matterie 
brengen in de gaten van de oude baghijnenweydt ende  
zoe wat daeran schort, ‘tselve sal dye stede mogen 
vervollen mettet slick leggende opte Jonge Baghijnenweydt. 
 
 
[in marge: van de cingel] 
 
Noch is bij de meeste stemmen geslooten, als dat men een  
cingel sal doen maken ande noortzijde van de stede. 
 
 
[in marge: van de trompers opte kerck] 
Noch isser eendrachtelicken gesloten als dat dye  
stede die trompers opte toorn sullen mogen verlaten 
ende offdancken. 
 
 
[in marge: 1568 
beroerende de amptman tot Antwerpen] 
 
Up huyden den eersten marty anno XVC LXVIII stilo communi. 
Soe is bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert 
weesende eendrachtelicken geresolveert, als dat burgermeesteren 
met mijnheer den amptman tot Antwerpen zullen moegen 
accorderen, soe van den exue van de goeden dye hij met zijn 
overleden huysvrou gehadt heeft, als van de goeden van joncfrou  
Wilhelmijne van Zonnevelt, mits de stede gevende een gratuiteyt 
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tot zijnder discretie, ende dit overmits die dienste die hij 
de stede tot haertoe gedaen heeft off noch doen zal moegen. 
 
 
[in marge: beroerende ’t wintaes te Wijseneynde] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap geaccordeert, 
als dat dye stede te bate zal comen de bewaerder  van ’t  
overtoem te Wijseneynde de somme van acht gulden mitts 
datter selve werck van nyeus gemaect zal worden. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t opcomen van Harck Smitten huys] 
 
Noch is eendrachtelicken geaccordeert, als dat de stede coepen 
zal ’t huys van Harck Smit opten dijck tot behoeff van 
een straet. 
 
 
[in marge: beroerende Gerrit Janss.] 
 
Noch is Gerrit Janss. schuytvoerder quytgeschonden de huyer 
van de Vrieschepoert die verschijnen sal mey naestcomende. 
 
 
[in marge: beroerende Claes Heynss. van Eedam] 
 
Up huyden den xviien marty anno XVC LXVIII stilo communi. Soe  
is bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert weesende 
eendrachtelicken geaccordeert, als dat Claes Heynss. van 
Eedam alhyer zal moegen comen mitter wone ende 
wederom uuytvaren sonder eenich exu te gheven, 
van gelijcken indien hij alhyer quaeme te sterven, soe zullen 
zijn kinderen mede ongehouden weesen eenyge exue van 
zijnen goed te gheven, maer quame zijn kint ofte kinderen 
alhyer te hilicken, zoe zullen zij gelden ende contribueren 
gelijcken een ander poorter 
 
19v 
 
[in marge: van de pestmeester] 
 
Ten daege ende jaere voirs. soe is meester Jacob Dircxz. 
pestmeester angenomen twee verndel jaers, te weeten 
‘t eene verschijnende Annuntiationis Marie in de Vasten ende 
‘t ander Sint Jansmisse daeran volgende sonder langer 
elcke vernel jaers om xl gulden. 
 
Noch is mede eendrachtelicken gesloten als dat burgermeesteren 
een mandement sulle moegen verheffen, omme te  
beroepen dijckgraeff ende heemraden van de uuytwaterende  
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sluysen, beroerende ‘t interest dat dye voirs. stede is 
lijdende deur ‘t stoppen van de Eedamsse sluyse. 
 
 
[in marge: beroerende de scenkaige tot behoeff van de brugge opte Bergermeer] 
 
Up huyden den  xxvien juny anno LXVIII, soe is bij de gemeene stemmen van de vroetscap 
collegialiter vergadert wesende geaccordeert, als dat dye stede bij provisie de helft  
van de anderhalff hondert gulden in artykel hyer bezijden an gerede penningen opleggen zal, ende 
d’ander helft zoe wanneer de breg mette andere wercken geëffectueert sullen weesen, mits dat die 
stede recouvreren zal acte van den commissarys. Indien die voirs. bregge ende andere wercken nyet 
geëffectueert en worde, dat hij alsdan restitutie zal doen van de voirs. penningen] 
 
Is geordineert bij de vroetscap als dat burgermeesteren recouvreren sullen acte van ‘t artykel hyer 
bezijden] 
 
Up huyden den xxvien marty anno LXVIII stilo communi. Soe  
is bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert weesende, geaccordeert, ende gesloten als dat 
dye stede van Alcmaer presenteren zal uuyter hant 
de somme van anderhalff hondert gulden, tot behouff 
ende maecken van de brug dye de commissarys van de nyeuwe 
bedijcte landen van Egmont ende Bergermeeren in meeninge is  
te leggen buyten de Canistraet op ‘t veer om met wagens 
daerover te rijden nae Bergen, te betalen zoe wanneer de voirs. breg 
te vollen opgemaect ende geëffectueert zal weesen 
mits dat deselve commissarys vanwegen de Conincklijcke Majesteyt de- 
selve brug ten eeuwygen dagen op ‘s conincx costen zal onderhouden 
ende daer off leveren goede bezegeltheyt, mitsgaders 
alle anderen wegen ende breggen responderende tot Bergen, 
des soe sullen dye van Alcmaer gehouden wesen, de wech 
streckende van over de Geest totte voirs. brug toe op 
hoere costen te maken ende onderhouden omme bequamelick 
daer deur te varen. 
 
 
[in marge: beroerende den secretaris] 
 
Voirts hebben de vroetscap toegevonden Frans van Teylingen 
hoer secretarys, de somme van xxx gulden ter cause 
dat hij alle dye stedeprevilegiën hantvesten, octroyen 
acten ende andere bryeve gecopieert, gecollationneert 
ende geauctentizeert heeft in een francijnen regyster. 
 
 
[in marge: visitatoers opte rekeninge van Claes Gerritss. tresorier] 
 
Voirts sijn genomineert meester Gerryt Pieterss., Claes Harcxz., 
Floris van Teylingen, Jan Janss. Steenhuys, Jacob Dircxz. 
ende Cornelis Willemsz. Croen, als visitatoers van de reeckeninge 
van Claes Gerritss. tresorier mette fabryck de anno LXVII. 
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[in marge: dit artykel is gealtereert ende hoerluyder versoeck geconsenteert evendien] 
 
Up huyden den xen aprilis anno XVC LXVIII stilo communi. Soe is 
bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende, 
eendrachtelicken gesloten als dat men dye edelluyden 
met hoer paerden hoer versoeck ontseggen sullen 
ende datter een missyff gescreven zal worden an mijnheer 
de stadthouder ende president beroerende de voirs. paerden. 
 
 
[in marge: beroerende de buyerwaeck] 
 
Up huyden den vyerden may anno XVC LXVIII, soe is  
bij de vroetschap geordonneert, als datter drye 
persoonen uuyt elcke hoemanschap van de gebuyerte- 
waecken sullen met een hoeman uuyte vroetscap. 
 
 
[in marge: om te coepen xxv last rogs. Alzoe daer xviii last gecoft is, soe is ‘t vorder coepen in 
staete gestelt actum den 29 may 68] 
 
Voort isser geordonneert als dat dye stede 
coepen zal tot behouff van deselve stede xxv 
off xxx last rogs. 
 
 
[in marge: beroerende het sackedragershuysgen, dit artykel is verandert den xviien  
septembris 68] 
 
Noch mede is geordonneert als dat dye stede het  
sackedragershuysgen opte Achterdam vercoepen 
zal tot behouff van de stede. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t opcoepen van Harck Almerss. huys] 
 
Noch mede heeft dye vroetscap geadvoyeert de 
opcoepinge van Harck Almerss. huys 
opten dijck, mits dat Jan Maertss. daertoe gheven 
zal lxx gulden, te betalen op gelijcke termijnen als 
‘t voirs. huys gecoft is. Welck huys gecoft is 
om iiiic xxv gulden te betalen op ses mayedagen 
boven de voirnoemde belastinge van iii stuvers, i oertgen ‘s jaers. 
 
Voirts zijn gecommiteert Claes Harcxz. burgermeester 
met Jan Jacobss. Brouwer scepen, omme te reysen 
in Den Haege, beroerende ‘t mandement van de uuytwaterende 
sluysen. 



51 

 

 
 
[in marge: van twee valbruggen te maken] 
 
Up huyden den xiien may anno LXVIII, soe is geconsenteert bij de vroetscap 
als dat men twee valbruggen sullen maken, d’eene ande 
Vriesschepoert ende d’ander ande Gheestpoort. 
 
20v 
 
[in marge: beroerende d’excijs van Cornelis Heyndricxz. ende de man op ‘t windtaes] 
 
Up huyden den xiiiien may anno XVC LXVIII, soe is bij de vroetscap 
geconsenteert, als dat burgermeesteren met Cornelis in de henste- 
staenplaets ende mette man opten overtoem sullen moegen overeen- 
comen van den excijs. 
 
 
[in marge: beroerende de molenmeesters van de Quaeckelbruggersluys] 
 
Van gelijcken is gestempt als dat burgermeesteren de molenmeesters 
van de visscherie van de Quaeckebruggersluys sullen doen roepen 
om betalinge te hebben van de tyende penninck. 
 
 
[in marge: beroerende de pastoor] 
 
Noch is geconsenteert als dat burgermeesteren sullen reysen 
tot Haerlem an mijnheere de bischop, beroerende die 
hondert gulden die de stede de pastoor gepresenteert 
heeft, sonder deselve pastoor meer te toonen, mits 
dat burgermeesteren versoecken zullen an mijnheere de bischop 
om acte te hebben, als dat dye stede dye rijcke outaren 
binnen Alcmaer sullen moegen offeychenen ‘t superplus van de renten tot 
behouff van een pastoer, ontlastinge van de voirs. hondert gulden. 
 
 
[in marge: beroerende de commissarissen] 
 
Voirts is geconsenteert als dat burgermeesteren gaen sullen bij den 
commissaryssen ende communiceren mette bryeff gecommen van de 
stadthoude, ende henluyden te doen zekere dancberheyt tot discretie  
van burgermeesteren. 
 
 
[beroerende de notwech over dye Geest] 
 
Up huyden den xxixen may anno XVC LXVIII. Soe is bij de 
meeste stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert 
wesende geaccordeert, als dat dye stede de halve costen 
sal dragen van ‘t proces dat hij Dirck Cornelisz. mette andere gelanden zal moeten sustineren 
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tegens Lijsbet Cornelis Bruntendr., beroerende de notwech 
over dye Geest op ‘t Noorteynt. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t opcoepen van ‘t huys van Fnye ende Arys Willemsz. opt Quaeckelbrug] 
 
Noch is eendrachtelicken geaccordeert, ende gesloten als dat de stede 
‘t huys van Fnye staende ande valbrech op ‘t Quaeckelbrug zal 
opcoepen, mitsgaders ‘t huys van Arys Willemss. naesten 
tot behouff van een stedecingel. 
 
 
[in marge: van een houten brug te leggen over de nyeuwe sloet] 
 
Voirt is bij de meeste stemmen van de vroetschap gesloten, 
als dat dye stede zal doen leggen een houten brug over 
dye nyeuwe sloet buyten de Vriesschepoert met houten jocken 
in de wijte van de slapersluys ende oeck van deselffde hoechten. 
 
 
[van ‘t offbreken van de nyeuwe tymmeraige van Cornelis Boertgen ende Cornelis Piet Remmen] 
 
Noch is mede eendrachtelicken gesloten als dat Cornelis 
Janss. Boertgen, ende Cornelis Piet Remmen hoer nyeuwe tymmeraige 
(buyten ‘t accoort) sullen offbreecken off dat die stede ‘tselve 
zal doen doen. 
 
21 
 
[in marge: beroerende de plaggers van de vreemde byeren] 
 
Voirst is bij de meeste stemmen gesloten als dat 
dye plaggers van de vreemden bieren sullen moeten voirtaen scopcelen 
halen off ‘tselve redimeren met ii gulden elck halff jaer  
tot behoeff van de pachter van byerexcijs. 
 
 
[in marge: van de nachtwaeck]  
 
Up huyden den xiien july anno XVC LXVIII. Soe is bij de 
gemeene stemmen van de vroetschap offgevisiteert de 
nachtwaeck ter tijt toe dat anders geordonneert zal 
werden. 
 
 
[in marge: beroerende den secretaris]  
 
Voirst is geordonneert dat men voir dit jaer een 
secretaris zal admitteren bij advys van de regenten van 
‘t mannengasthuys ende burgermeesteren mitte gerechte 
ingaende Johannes LXVIII ende expirerende ‘s daechs voir Sint 
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Jan LXIX. 
 
 
[in marge: beroerende het gescut] 
 
Up huyden den xxien july anno LXVIII. Soe is bij de gemeene vroetscap  
collegialiter vergadert wesende eendrachtelicken geconsenteert, als  
dat Ernst Janss. burgermeesteren ende Claes Heyndircxss. vroetscap reysen 
sullen an mijnheer de stadthouder van Hollant, wesende t’Amsterdam 
omme heer Doleantie te kennen te geven beroerende ‘t ontberen van ‘t 
gescut volgende ‘t scrijven van deselve stadthouder. 
 
 
[in marge: beroerende de pachters van de vulliscuylen] 
 
Up huyden den xviide septembris anno XVC LXVIII, soe is bij de 
gemeene vroetscap collegialiter vergadert weesende eendrachtelicken 
geaccordeert, als dat Cornelis Michiels ende medepachter van de 
vulliscuylen volstaen sal moegen om zijn portie van de 
pacht van deselve vulliscuylen te betalen sonder zijn mackers 
reste te betalen. 
 
 
[in marge: van te reysen in Den Haege om te consuleren van de gevangens 
 
Voirst is geordonneert als dat den officier met een burgermeester ende 
ii scepenen sullen reysen in Den Haege omme te consuleren opte 
missive van de gevangens. 
 
 
[in marge: beroerende mijnheere van Boscholt] 
 
Voirst mede zijn genomineert een burgermeester met Claes Aeriansz., 
Matheeus Claesz. ende Pieter Janss. Nyerop omme henluyden te 
informeren op ‘t te kennen geven van mijnheer van Bocholt 
beroerende de navigatie deur de Zijp. 
 
 
[in marge: beroerende de scutteriën  hoer wedden. 
Dit artykel is gecontinueert voir dit jaer van LXVI. Actum den xiiien septembris] 
 
Voirst is eendrachtelicken geaccordeert, als dat beyde 
de scutteryen volgen sal hoer ordinarys wedden 
van xviii gulden tot reparatie ende onderhout van deselve scuttteryen 
De vroetscap hebben burgemeesteren gecommitteert om Jan 
op ‘t patgen te contenteren van zijn moeyten van de voeraige 
te bestellen voir de paerden. 
 
21v 
 
[om te mogen coepen een halffuurs-slach] 
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Ten daege voirs. is mede eendrachtelicken geaccordeert,, 
als dat burgemeesteren besteden coepen sullen het halffuurs-slach 
van meester Symon van Purmereynt ofte van een ander. 
 
 
[om te repareren het sackedragershuysgen] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap geaccordeert, 
als dat die stede het sackedragershuysgen opte  
Achterdam sullen doen repareren, onder conditie  
dat dye sackedragers daerinne nyet en sullen mogen 
drincken op privatie van hoer offitie. 
 
 
[in marge: beroerende de gevangens van Tyepma rentmeester] 
 
Up huyden den xxviiien septembris anno LXVIII. Soe is bij de meeste 
stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert weesende  
gesloten, als dat scepenen hoerluyder sententie van de gevangens 
noch surcheren sullen acht ofte x dagen omme als dan daerinne 
gedaen te worden, zoe zij bevinden sulllen te behoiren ende dit 
overmits d’absentie van Thepma. 
 
 
[in marge: om te reysen nae Bruessel ande Financie] 
 
Voirt is eendrachtelelicken gesloten als dat die steede 
eerstdaechs bij requeste versoucken zal an die van de Financie 
tot Bruessel, beroerende die lymiten van de Egmonder- ende 
Bergermeeren, tot welcke reysen genomineert zijn Claes 
Harcxss. burgemeester ende Claes Heyndricxz. vroetscap. 
 
 
[in marge: beroerende de Witte susteren] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten als dat 
dye drie susteren van Sint Annaconvent jaerlicx hebben 
sullen voer ‘t onberen vandt brouhuys, boomgart ende anders, 
elcx de somme van ii gulden geduerende hoir levenlanck off stervende 
elcx zijn portye daer ‘t eerste jaer off verscenen zal weesen 
prima octobris naestcomende. 
 
 
[in marge: van boden uuyt te seynden] 
 
Up huyden den xixen octobris anno LXVIII. Soe is eendrachtelick 
bij de vroetscap collegialiter vergadert weesende geaccordeert, 
als dat dye stede twee boden uuyt sal seynden in ‘t noorderlant 
ende elders omme te vernemen an alle officiers offer eenyge vergaderinge van 
knegten mochte wesen ende indien zij eenyge onreede vernamen 
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‘tselve die stede te laten weeten met een rijdent paert ofte anders tot coste van de stede. 
 
 
[in marge: van de wacht] 
 
Voirt is eendrachtelicken geaccordeert, als dat die hooftmanscappen 
voirtaen waecken sullen met eenyge van de vroetscap ende  
dat uuyt elcke hoopmanschap twee sonder weduwen 
ofte vreemdelingen. 
 
 
[in marge: van de trompetblasers] 
 
Voirt mede is geordonneert als datter twee persoonen gehuyert 
sullen worden omme op de kerketoorn van halff ure tot 
halff ure de trompet te blaesen. 
 
 
[in marge: van hondert balcken te mogen copen van mijnheer van Bocholt] 
 
Up huyden den xvien novembris anno LXVIII, soe is bij de gemeene 
vroetscap collgialiter vergadert weesende eendrachtelicken 
geaccordeert, als dat dye stede zal moegen coepen van 
mijnheer van Bocholt tot behoeff van der voors. stede 
hondert balcken. 
   
22 
 
[in marge: beroerende ’t scoutambacht] 
 
Noch zijn mede geordonneert Claes Heyndricxz. ende Jan  
Jacobss. Brouwer scepen, omme te reysen in Den Haege ende 
aldaer te communiceren van ‘t schoutambacht ende indien ‘t  
noot zij, voirst nae Bruessel te reysen. 
 
 
[in marge: beroerende‘t offgedolven lant van ’t Oude Hoff iicl gulden] 
  
Up huyden den xvien decembris anno XVC LXVIII. Soe is 
bij de gemeene vroetscap collegialiters vergadert weesende 
eendrachtelick geaccordeert, als dat dye stede betalen 
zal ’t Oude Hoff uuyy saecke van hoer offgedolven lant 
an de zuytzijde van der stede, die somme van dardalff hondert 
carolus guldens van xx st. ‘t stuck. 
 
 
[in marge: beroerende de offgesette dragers] 
 
Voirts is geordonneert bij de meeste stemmen van de vroetscap 
als dat burgermeesteren in toecomende tijden wederom sullen 
annemen mogen tot byerdragers al sulcke persoonen als in 
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rumoer van pater Maerten verlaten zijn geweest, uuytgesondert 
dye principael rumoermeesters. 
 
 
[in marge: beroerende Arys Pieterss. vleyshouwer] 
 
Noch is mede accordeert bij de vroetscap als dat Arys 
Pieterss. vleyshouwer deur zijn tegenwoirdige 
syectte ende armoet van der stede ontfangen zal 
alle alsulcke penningen als hij zijne ouders ende Claes 
Janss. zijn wijffs oem, bij leennige opgebrocht heeft 
volgende de quoyeren daervan zijnde. 
 
 
[in marge: beroerende den vrijdom van Craenhals] 
 
Up huyden den xxiien decembris anno XVC LXVIII. Soe is 
Sebastiaen Craenhaels bailliu tot Bergen bij de meeste 
stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert wesende 
geconsenteeert, als dat hij alhyer zal moegen comen 
metter woone ende genyeten van excijs van als geduerende 
zoelange als hij zijn offitie bedient ende zal hem 
wederom van hyer mogen transporteren sonder eenich 
exu te gheven, sonder dat men hem met eenyge 
offitiën sullen moegen belasten. 
 
 [in marge:beroerende d’offlossinge van de poorters leeninge] 
 
Voirts is eendrachtelicken geaccordeert, als dat dye 
stede van de twee eerste maenten van ‘t nyeuwe jaer 
eerstcomende zal doen offlossen bij den tresorie alle de 
poorters dye beneden de acht gulden de stede in voorleden 
tijden gelient hebben ende zoe voirt alle jaeren 
dye andere leeninge. 
 
Up huyden den xxiiien decembris anno LXVIII, soe is bij de gemeene 
vroetscap collegialiter vergadert wesende eendrachtelicken 
geaccordeert ende gesloten, als dat burgemeesteren mitten tresorier 
gaen sullen an Jarich van Tjepma rentmeester, hem presenterende 
de renten op geschrift te gheven van degheenen  dye zijn meuble, 
goeden vercoft zijn, maer indien hij dye blaffert van den tresorier 
soude begeren te hebben, dat men voer al zijn commissie daerop 
sullen sien ende hem alsdan leveren copie van den blaffert ende nyet 
den principael. 
 
22 v 
 
[in marge: beroerende de pachter van de wijnexcijs] 
 
Voirts is bij de meeste stemmen van de vroetscap 
geaccordeert, als dat Claes Heyndricxz. pachter 
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van de wijnexcijs volgen zal den vii gulden xv st. 
dye Joost van Veen dit jaer van LXVIII an wijn 
gehadt heeft, volgende d’ordonnantie daervan zijnde. 
 
 
[in marge: beroerende de gebroken goeden totte minrebroeders om dieselve wederom te doen 
repareren ende maken] 
 
Up huyden den xviiien january anno XVC LXIX stilo communi. 
Soe is bij de ghemeene vroetscap collegialiter 
vergadert weesende eendrachtelicken geaccordeert, 
als dat mijnheeren dye burgermeesteren sullen doen 
maken, ende repareren ende wederomme in de plaetse coepen 
alle alsulcke gebroken, verloren ende andere 
geramponeerde goeden als totte minrebroeders 
in de voirgaende trouble gebroken ende verloren zijn 
volgende d’inventaris bij mijnheer dye gardiaen mette  
senioers daervan overgelevert. 
 
 
[in marge: beroerende rog te coepen uuyte rijcxste van de hoemanscappen. 
 
Up huyden den 29en january anno LXIX stilo communi, soe is de vroetscap vertoent ’t quoyeer bij 
burgermeesteren mitte gerechte gestelt opte rijcxste van hoemanscappen, welck quoyeer de 
vroetscap voer bequaem gehouden hebben] 
 
Noch is eendrachtelicken geconsenteert als dat burgermeesteren 
mitte gerechte uuyt alle hoemanscappen deser stede sullen 
mogen kiesen dye rijckste, zoewel manpersoonen 
als weduwen omme dyeselve te stellen op 
zekere rogge te coepen tot behoeve van der stede 
ende deselve te moeten houden een jaerlanck, mits dat de- 
selve stede hoer optie zal hebben off zij dye rogge sullen willen nemen 
in alsulke coep als se gecoft is dan nyet. 
 
 
[in marge: beroerende om die scutterie wederom op te regten] 
 
Noch is mede bij de meeste stemmen van de vroetscap  
geaccordeert, deur ‘t angheven van de schout, 
als dat burgermeesteren beyde dye scutteryen sullen wederom 
moegen doen uprechten elcx van hondert mannen 
mits mit dyeselve saecke te consuleren mette Raed van Hollant. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t loen van de clockluyer] 
 
Noch is mede eendrachtelicken geaccordeert als dat 
dye clockluyer jaerlicx hebben zal negen gulden 
ingaende Lichtmisse naestcoemende. 
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[in marge: beroerende die arme weesen] 
 
Up huyden den xxvxen january anno LXIX stilo communi. Soe is bij de 
meeste ghemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende  
eendrachtelicken geaccordeert, als dat die stede dye 
arme weesen sullen uuytkeren de renten van al sulcke iic gulden 
als dye weesvaers dye stede geleent hebben den viiien may 
anno LXVII ende dit nae advenant van der tijt dat henluyden 
de penningen wederom gerestitueert zijn geweest als den 
viiien september annno LXVIII. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t bescrijven van ’t duck d’Alba om ’t quoyer van de renten over te seynden] 
 
Ten daege voirs. is de vroetscap verthoent geweest  
de missyve bij de Excellentie van den hertoch van Alva, gesonden 
ande stede van Alcmaer beroerende’t quoer over te seynden 
van de renten staende tot laste van der stede hyernae 
geaccordeert up x gulden verscijnende alle jaere te may. 
    
23 
 
[in marge: om ande vicaris te reysen mette vicepastoor van Quadijck] 
 
Noch is mede bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten 
ende geaccordeert, als dat burgermeesteren mette vicepastoor  van 
Quaedijck reysen sullen tot Haerlem an mijnheer de vicaris 
van de bisschop, hem presenterende totte pastoorie van Alcmaer 
mits doende deselve vicaris een gratuyteit ofte anders 
te solliciteren voor om een ander pastoor. 
 
 
[in marge: beroerende de scenckaige voir de altillerymeesters] 
 
Ten daege is bij de meeste stemmen van de vroetscap 
toegevonden, de artillerymeesters voer hoer moeyten 
dye zij dese ii voirgaende jaeren gehadt hebben elcx 
xii gulden, totten dach van huyden toe. 
 
 
[in marge: ad idem van den tresorier] 
 
Van gelijcken is Claes Gerrytsz. tresorier mede toegevonden 
xii gulden voir zijn extraordinarys moeyten dye hij gehadt heeft voir 
in ‘t uuytgeven ende betalinge te doen van de fabryck 
van de fortificatie van ‘t jaer voerleden, mitsgaders blaffaert ende quoyer daeraff 
te houden ende maecken in ’t particulier. 
 
 
[in marge: van de visitatoers] 
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Voirst is gesloten bij de vroetscap, als dat die 
visitatoers van de rekeningen van de minrebroeders, 
fortificatie, artilliryen en de gemeene fabryck zullen 
sluyten ende onderteyckenen omme den tresorier over te leveren  
ende gepasseert te worden in zijn rekeninge. 
 
 
[in marge: beroerende dye schoolmeesters] 
 
Noch is bij de gemeene vroetscap gesloten als dat burgermeesteren 
mette rectoor ende met alle d’andere scoolmeesters zullen mogen 
accorderen[de] beroerende ‘t verbeteren van hoer loen ende dat 
op believen van de vroetscap, mits meerder te moeten 
ter scoele comen. 
 
 
[in marge: beroerende de coster] 
 
Noch mede is Claes Jacobss. coster toegevonden   
voer de kerkedeuren te sluyten opten middach,  
drye gulden ‘s jaers tot wederseggen.    
 
 
[in marge: om de rekeninge van den tresorier te sluyten]  
 
Up huyden den laesten marty anno XVC LXVI stilo communi. Soe      
hebben de gemeene vroetscap collegialiter vergadert 
weesende geauctoriseert dye visitatoers van de rekeninge 
van Claes Gerritss. tresorier deselve te sullen moegen sluyten. 
 
 
[in marge: van de rectoor] 
 
Dit artykel is noch bij de vroetscap een jaerlanck gecontinueert. Actum den xien marty anno LXX 
stilo communi] 
 
Ten selven daege is mede eendrachtelicken geslooten, 
als dat burgemeesteren sullen van nyeus moegen annemen de rectoor 
een jaerlanck, ingaende may naestcomende omme de  
somme van iic lxxii gulden, daervan hij zal moeten 
uuytkeren meester Lambert onderrectoor xl gulden, heer 
Cornelis Cannius [of Canninis] xlii gulden ende meester Claes Claesz. 
in ‘t benedenschool lx gulden, mits malcanderen 
een verndel jaers tevoiren te moegen opseggen ende volgende 
’t accort daervan gemaect. 
 
23 v 
 
[in marge: beroerende Jan van Noortich conchierge] 
 



60 

 

Ten daege als voren, zoe is Jan van Noortich conchierge 
van ‘t stadthuys toegevonden voor de moeyten van de nachtwacht 
in de voerleden somer ende winter gehouden, de 
somme van vyerdalve gulden.  
 
 
[in marge: beroerende ‘t demmen van die cacsloet op ‘t Dronkenoert] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten, als dat 
dye stede de cacsloet op ‘t Dronckenoort zal 
mogen doen demmen tot behouff van een straet. 
 
 
[in marge: van ‘t huys in de Coeltuyn] 
 
Is mede bij de vroetscap gesloten, als dat die stede 
‘t huys in de Coeltuyn een jaer zal mogen verhuyren 
ingaende may naestcomende. 
 
 
[in marge: beroerende Jacob Claess. wonende upte Zijp] 
 
Jacob Claess. wonende opte Zijp is bij de gemene vroetscap 
eendrachtelicken geconsenteert, als dat hij alhyer  
zal mogen comen metter wonen ende wederom uuytvaren 
sonder eenig exu van de zijne goeden te gheven. Van 
gelijcken indien hij gebeurde te sterven soe zullen 
zijn kinderen mede ongehouden weesen eenyge exuwen 
te gheven van zijne goeden, maer indien deselve 
zijne kinderen alhyer quamen te hilicke, zoe zullen 
zij gelden ende contribueren als een ander poorter 
van gelijcken en zal men dye voirs. Jacob Claess. nyet mogen 
belasten met scutteriën ofte noch met eenyge andere officiën off 
diensten deser stede. 
 
 
[in marge: visitatoers opte rekeninge van Claes Gerritss. tresorier]  
 
Up huyden den xien in may anno XVC LXIX. Soe zijn bij de 
vroetscap genomimeert tot visitatoers van de rekeninge 
van Claes Gerritsz. tresourier der stede van Alcmaer de anno LXVIII 
ende Jan Cornelis Comans met Dirck Joosten fabryckmeesters van ‘tselve jaer, 
te weeten Floris van Teylingen, Claes Heyndricxz. ende Jan Janss. Steenhuys, 
Jacob Dircxz., Jan Jacobss. Brouwer ende Willem van Ryedtwijck. 
 
 
[in marge: dat dye stede op renten sal mogen houden  de vc gulden geco[m]men van meester 
Pieterss.]  
 
Voirts is eendrachtelicken geaccordeert, als dat dye stede 
op renten zal houden van Sinte Elysabets gasthuys binnen  
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Alcmaer, alsulcke vijffhondert carolus guldens als meester 
Gerryt Pieterss. ende zijn huysvrou ‘tselve gasthuys bij 
testamente besproken heeft, mits mit dyeselve penningen 
off te lossen alsulcke pachten als daer staende zijn opte offgebroken 
huysen van de Wage ende andere vervreemde ypoteecken ende die 
lossinge te doen binnen dit loepende jaer. 
 
 
[in marge: van noch een plaetse te coepen tot behouff van ‘t gescut] 
 
Voirst hebben dye gemeene vroetscap gecommitteert burgermeesteren 
omme van mijnheere de generael van ‘t Jonge Hoff binnen Alcmaer 
te coepen noch een plaetse tot behouff van ‘t artillerihuys 
mitsgaders van ‘tselve artilleryhuys. 
 
 
[in marge: van IJsbrant Jacobss. Hereman an te nemen om ‘t schut schoen te houden]  
 
Van gelijcken heeft die vroetscap geauctoriseert dye burgermeesteren 
omme met IJsbrant Jacobsz. Hereman t’accorderen van ‘t gescut 
te scieten, schoen te houden ende te havenen voir x off xii gulden 
‘s jaers op zijne costen ende tot wederseggen van burgermeesteren 
is geaccordeert, up x gulden verscijnende may. 
       
24 
 
[in marge: beroerende ‘t solliciteren van de limiten van Alcmaer.  
 
dese reyse is in state gestelt actum den xviiien octobris 1569 
 
Voirts is eendrachtelicken gesloten, als dat dye stede 
solliciteren zal beroerende de limiten van Alcmaer tusschen 
de heeren van Egmont ende Breederoede om ‘twelck te 
solliciteren, genomineert zijn Claes Heyndricxz. ende Evert Janss. 

 
 
[in marge: van ‘t verbeteren van clockstellersloon] 
 
Voirts is Pieter Michielsz. clockstellersloen verbetert 
tot  xlvi gulden ‘s jaers, mits dat hij goet regart zal houden op ‘t clockstellen.  
 
 
[in marge: van ‘t consent om de kerkmeesteren te betalen hoer verscoten penningen] 
 
Noch mede is bij de meeste stemmen van de vroetscap 
gesloten, als dat dye stede betalen zal dye 
kerkmeesteren van Alcmaer alsulcke penningen als zij 
verscoten hebben, te weeten xiii gulden xii st. 1 duit van de 
pastorie op noch ix gulden van de reparatie van Sinte 
Quiryns outaer ende noch xxx st. dat zij te cort comen van ‘t 
provideren de anno LXVIII. 
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[in marge: beroerende Dirck van Teylingen rentmeester]  
 
Up huyden den xxiien juny anno XVC LXIX. Soe is bij de  
gemeene vroetscap colligialiter vergadert weesende 
eendrachtelicken geconsenteert, als dat dye stede 
Dirck van Teylingen restitueren zal alsulcken 
xxxii stuvers van tyende penninck als hem geroyeert 
zijn op zijn rekeninge van de erffgenamen van de weduwe 
wijlen meester Jacob Pijnss. 
 
 
[in marge: van ‘t opcoepen van Symon Verwers huys] 
 
Noch is mede bij de meeste stemmen van de vroetscap 
geordonneert als dat dye stede ‘t huys van Symon Verwer 
sal opcoepen bij drye off vyer neutrale personen, mits 
dat dyeselve neutrale persoonen dye huyse dye daer  
bij geprouffiteert sullen wesen, mede taxeren sullen 
wat zij daertoe contribueren zullen. Tot welcke 
opcoepinge genomineert zijn Aelbert Cornelisz., 
Cormelis Garbrantsz., Heyndrick Cornelisz. onder  
‘t Boomtgen ende Aerian Reyersz. Groen. 
 
 
[in marge: van de brug opte Voordam] 
 
Voirt is eendrachtelicken geaccordeert, dat zoe- 
verre dye buyeren van de Voordam hondert pont 
groot een jaarlanck verscieten willen, dat alsdan 
dye stede dye brugge van deselve Voordam van dit  
tegenwoirdige jaer vernyeuwen zal. 
 
 
[in marge: beroerende de Slickerdijck] 
 
Voort mede is geconsenteert als dat burgermeesteren 
in ‘t ondiep bij de Slyckerdijck t’oncosten sullen 
moegen doen om te proeven hoe ‘t werk in 
handen soude willen gaen de somme van vijff 
off zes pont groot. 
 
24v 
 
[in marge: van de Heyligeestvaers haer regysteren over te leveren] 
 
Voert heeft dye vroetscap burgermeesteren geauctorizeert 
omme de raids van ‘t Heyligeesthuys hoer boecken 
ende regysteren van de incoompsten off te eysschen ende hoer 
sleutelen neerleggen, mits ende dye regenten van Sinte 
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Elysabethgasthuys d’administratie van ‘t Heiligegeesthuys 
overleverende. 

 
 
[in marge: van ‘t opcoepen van Jacob Dirsxzoons camer] 
  
Noch is eendrachtelicken gesloten als dat dye stede die 
camer van Jacob Dircxz. wijncoeper sullen opcopen 
tot behoeff van de straet daer die cacsloet plach te 
leggen op ’t Dronckenoort. 
 
 
[in marge: van ‘t verlaet bij Schoorldam] 
 
Up huyden den xien july anno XVC LXIX. Soe is 
eendrachtelicken bij de vroetscap collegialiter 
vergadert wesende gesloten, als dat dye stede 
‘t vorder proces zal laten ontvallen contra dye 
van Warmehuysen, beroerende ‘t verlaet in de Rekerdijck bij up Schoorldam 
met de ingelanden daeroff commiterende omme te  
maken zeker accoort ende t’accorderen met alsulcke 
presentacie als die van Warmenhuysen bij monde 
gepresenteert hebben. 
 
 
[in marge: dye burgermeesteren worden geauctoriseert omme mette pater ende conventualen van ‘t 
Jonge Hoff t’accorderen nae nae als zij connen, beroerende ‘t opcoepen van de muyer ende ‘t erff in 
‘t artyckel hyer bezijden. Actum bij den vroetscap den xiiien septembris 69] 
 
Noch is me hebben de ghemeene vroetscap eendrachtelicken 
geadvoyeert ende geapprobeert alsulcken opcoop van de 
muyer ende ende erve als burgermeesteren gecontraheert 
hebben mette pater ende genaende conventualen van 
‘t Jonge Hoff binnen Alcmaer, voor dye somme 
van iic xiiii gulden, te betalen liii gulden te Sinte 
Matheeusdagen naestcomende ende d’ander reste op 
twee mayedaegen dage daeranvolgende al volgende 
de roejinge daervan gemaect. 
 
 
[in marge: waer dye hoenders ende anders gekeurt sullen worden] 
 
Voert is eendrachtelicken geconsenteert als dat 
de hoenderen, ganssen ende queycken bij provisie geordonneert 
ende gekeurt sullen worden in de Nyeuwesloet. 
 
Up huyden den xxiiien july anno XVC LXIX. Soe is 
bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert wesende geslooten, als dat burgermeesteren 
mette andere van de vroetscap dye lestmael geweest zijn 
opte Sijpe, te reysen sullen an mijnheer van Bocholt omme 
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met hem t’accorderen van de vaert voir die van Wyeringen, 
Texel ende anderen opte voirgaende presentacie, X in voirtijden dye van de Zijpe gepresenteert 
ende ’t begoste 
werck voirts te maecken, mits bij mijnheere versekertheyt 
te doen om ewich deur de voors. vaert te vaeren X volgende deselve v[o]irgaende presentacie, 
mitsgaders voer ’t verscieten van de penningen van de tegenwoirdige vaert  
ende bij faulte van accoort ende verzekerheyt, ‘t begoste 
werck te surcheren ende bij zoeverre mijnheere 
versekerheyt doet ofte d’ingelanden van den Zijpe tot 
genoegen van de gedeputeerden, dat men alsdan zal 
mette buytenwerck sullen voirtgaen ende daermede 
accordt off te maken. 
 
25 
 
[in marge: van Cornelis Louriss. offgeroeyt erff] 
 
Noch is Cornelis Lourisz. toegeleyt van zijn offgeroyt  
erff drye gulden, actum als voren 
 
 
[in marge: van de platinge van Cornelis Menten huys off tot Aelbert Zijbrantssens huys] 
 
Up huyden den xxixen july anno LXIX. Soe is bij de  
ghemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende  
eendrachtelicken geaccordeert, als dat dye buyeren van de  
Myent streckende van Cornelis Menten huys off tot  
Aelbert Zybrantssens huys dye gepresenteert hebben hoer  
platinge ende wallen van nyeus op te maecken mette 
clinckert, dat dye stede daer toegheven zal  
de hartsteen omme deselve platingen daermede te decken,  
mits deselve tot heuren costen te doen maken.  
 
 
[in marge: van te reysen opte Zijpe ende omme t’effectueren ‘t concept van Bocholt] 
 
Voirt is bij de gemeene vroetscap geconsenteert, als  
dat dye genomineerden om te reysen opte Zijpe  
alsnoch weder reysen sullen opte Sijpe omme t’effectueren  
alsulcken concept als de vroetschap voergehouden  
is vanwegen mijnheere van Bocholt, beroerende  
de vrijheyt ende exemptie van de vaert deur de Zijp  
mittet diepen ende aencleven vandien ende zoeverre  
zij accorderen 't begonnen buytenwerck te mogen effectueren. 
 
 
[in marge: Up huyden den xien augusty anno LXIX.  Soe hebben burgermeesteren hoer rapport 
gedaen van d'overcoemste mette gardiaen ende president gedaen, beroerende 't artykel  
hyer bezijden. Te weeten iicxxii gulden, xiiii stuvers volgende 't accordt daervan zijnde ende bij den 
garduaen ende mette president onderteyckent, 'twelck voer goet geaccepteert is bij de vroetschap] 
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Noch worden burgermeesteren gheauctorizeert met ii off drye  
scepenen omme met dye gardiaen ende president over-  
een te comen met gelde van 't superplus datter soude  
moegen gebreecken in ‘t voirs. convent beroerende de  
voirgaende trouble achtervolgende den inventaris. 
 
 
[in marge: Thomas Bertelmeusz. wort toegevonden v pondt groot voir zijn moeyten totte 
minrebroeders] 
 
Voirts is Thomas Bertelmeusz. bij de meeste stemmen  
van de vroetscap toegeleyt vijff pondt groot voir  
zijn moeyten ende fabryckmeesterscap dye hij gehadt  
heeft in ‘t repareren van de minrebroederskerck. 
 
 
[in marge: dat dye kerckmeesteren de getijdemeesteren jaerlicx uuytkeren sullen xx gulden] 
 
Noch mede is geaccordeert bij de ghemeene vroetscap,  
glxe als dat die kerckmeesteren voor een jaer uuytkeren  
sullen dye getijdemeesteren elcx de somme van xx gulden,  
ingaende Jacobi LXIX ende dit bij provisie.  
 
 
[in marge: Up huyden den xien augusty anno LXIX, soe hebben burgermeesteren hoer rapport  
de vroetscap gedaen van de vercofte erve van 't lant van Toornburch, welcke vercoepinge die 
vroetscap voir goet geaccepteert heeft]  
 
Oeck meede hebben dye vroetschap mijnen heeren  
dye burgermeesteren geauctoriseert omme in ‘t particulier  
te vercoepen om te betymmeren van de erven van  
Toornburch. 
 
25v 
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[in marge: beroerende de schout mette substituyt] 
 
Up huyden den xien augusty anno XVC LXIX, soe is bij de gemeene  
vroetscap collegialiter vergadert weesende eendrachtelicken  
geaccordeert, als dat dye stede den offficier jaerlicx zal  
uuytkeeren tot behouff van een substituyt de somme van  
xxxvi gulden ´sjaers, des zal den officier deselve substituyt  
mede jaerlicx uuytkeeren de somme van xlviii gulden volgende  
zijn presentacie. Met conditie dat den officier gheen  
substituyt en sal moegen kyesen dan bij goetduncken van  
burgermeesteren, scepenen ende vroetscap, van gelijcken en zal  
den officier zijn substituyt nyet moegen verlaten off een  
ander in zijn plaetse stellen dan bij goetduncken als voeren.  
Ende dit geduerende tot wederseggen van burgermeesteren, scepenen  
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ende vroetscap. 
Oeck en zal dye substituyt opte gemeene rechtdaegen  
nyet comen in de communicatie van burgermeesteren ende scepenen  
dan daertoe geroepen zijnde. 
Welck accoort van de vroetscap dye voren schout tegenwoirdich  
geaccepteert heeft, bedanckende der voirs. stede.  
  
 
[in marge: 't accordt van mijnheer van Bocholt] 
 
[in marge: Up huyden den eersten septembris anno LXIX, soe is bij de gemeene stemmen van de 
vroetscap geaccordeert, als dat dye stede betalen zal in handen van mijnheer van Bocholt de iiic 
gulden in 't artykel hyer bezijden verclaert] 
 
Ten daege als voren zoe is bij de meeste stemmen  
van de vroetscap geavoyeert ende geapprobeert 't accordt  
bij mijn edele heere Goddaert van Bocholt aen  
d’een zijde ende dye stede van Alcmaer and’ander  
zijde gecontraheert beroerende dye vaert voir  
dye van Wyeringen ende anderen, mit cortende van de  
xiic gulden in ‘tselve accoort begrepen eerst iiiic gulden  
van verscoten penningen, noch iic gulden van  
toegeseyde custinge van de coop van 't Gulden Hooft.  
Noch ixc gulden off daer omtrent in te houden voer  
mijn ‘sheren helft voir de oncosten van 't diepen  
buyten de Slickerdijck, noch mede in te houden  
iiic gulden, ter tijt toe datte wercken in ‘t accort  
begrepen, geëffectueert sullen weesen ende die reste  
te betalen met gereet gelt. 
 
 
[in marge: om op losrenten te mogen lichten vc off vic gulden] 
 
Voirts is bij de gemeene stemmen van de vroetscap  
geaccordeert, als dat dye stede op losrenten  
zal moegen nemen vc off vic gulden. 
 
 
[in marge: van Jan in de Zwannen huys te naesten tot een hal] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten,  
als dat dye stede de coop van 't huys van Jan  
in de Zwan zal naesten tot behoeff van een vleyshal. 
 
 
[in marge: om een ygelijck zijn ga[d]ing te vercoepen van 't lant in de Voormeer] 
 
Noch mede hebben die vroetscap, burgermeesteren  
geauctoriseert omme een yegelijck zijn gadinge  
te vercoepen van 't nyeuwe angemaeckte lant in de Voormeer.  
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[in marge: auctorisatie om de rekeninge van Claes Gerritss. tresorier te sluyten] 
 
Up huyden den eersten septembris anno XVC LXIX. Soe  
is bij de gemeeme stemmen van de vroetscap gesloten, als dat die  
visitatoers van de rekeninge van Claes Gerritss. tresorier de anno  
LXVIII, deselve rekeninge sullen sluyten, zoe voersproken is  
bij deselve vroetscap, mits dat hem 
 
 
[in marge: beroerende de pastoor] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten, als  
dat dye stede de pastoor loenen sallen van der tijt off  
dat hij begost heeft de dienst an te nemen, off een weeck  
off ii meer ombegrepen. 
 
 
[in marge: dat burgermeesteren met Claes Heyndricxz. sullen mogen overeencomen]  
 
Noch hebben de vroetscap, burgermeesteren geauctorizeert  
omme met Claes Harcx Heyndricxz. als pachter van de  
wijnexcijse overeen te comen van de gesconcken wijnen,  
gedroncken tott ten huyse van de vrije persoonen  
achtervolgende de verclaringe bij Claes Heyndricxz. daervan  
overgeleyt.  
 
 
[in marge: beroerende 't versoeck van die van Haerlem] 
 
Up huyden den xiiien septembris anno XVC LXIX. Soe is  
bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende  
eendrachtelicken 't versoeck van die van Haerlem ontseyt,  
beroerende omme met hemluyden te treden in proces beroerende de  
stoppinge ende toedamminge van den Nyeuwendam. 
 
 
[in marge: van Lou Messen huys off te breken] 
 
Noch is mede eendrachtelicken geaccordeert, als dat  
burgermeesteren 't huys van Lou Messen, staende buyten de  
Gevangenpoort sullen doen offbreecken. 
 
 
[in marge: van scenckaigen te doen. Voirt is geconsenteert dat alsulcke penningen als 
burgermeesteren gesconcken hebben, dye zij de vroetscap begroet hebben, dat dye zelve in 
rekeninge gepasseert sullen worden.  
Actum den xviien decembris anno LXIX] 
 
Up huyden den eersten octobris anno XVC LXIX. Soe is  
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bij de gemeene stemmen van de vroetscap gesloten ende  
geaccordeert, dat zoe wat burgermeesteren bij desen tijde  
scencken ‘tsij de stadthouder, capiteynen ofte andere datter  
selve voorgoet gehouden zal worden. 
 
 
[n marge: om te reysen tot Haerlem ende an de stadthouder] 
 
Up huyden den xiiiien octobris anno LXIX. Soe zijn Claes Harcxss.  
burgermeester ende Floris van Teylingen vroetscap, bij de vroetschap  
genomineert om te reysen an mijnheere de president  
nu ter tijt wesende tot Haerlem ende voirts tot Amsterdam  
an mijnheere de stadthouder omme te solliciteren verlichtinge  
te hebben van de Spaensche knechten.  
 
Voirts is eendrachtelicken gesloten, als dat dye stede bij provisie ende  
mitte cleynste costen een dolhuysgen sullen doen maken in ‘t mannengasthuys  
tot behoeffs van Smitgen, lijndraier uuyte Canistraet, mits dat  
die stede eenyge penningen daertoe geven zal tot alimentacie van hem.  
 
26v 
 
[in marge: om xiic gulden op losrenten te mogen lichten] 
 
Up huyden den xxiien octobris anno XVC LXIX. Soe  
is eendrachtelicken bij de vroetscap geaccordeert  
ende gesloten, als dat dye stede op losrenten zal  
moegen lichten de somme van xiic gulden, de hondert  
gulden een pont groot 's jaers. 
 
 
[in marge: van de turff voir de Clarissen] 
 
Noch is eendrachtelicken gesloten als dat dye stede  
voir dit tegenwoirdige jaer dye Clarissen uuytkeren  
zal in de plaetse van 't omgaen van haer turff  
de somme van twaelff gulden ende dat deur oirsaecke  
van de knechten. 
 
 
[in marge: om t’Amsterdam te reysen an mijnheer de stadthouder] 
 
Noch es eendrachtelicken gesloten als dat burgermeesteren  
met Floris van Teylingen wederom tot Amsterdam  
sullen reysen an mijnheer de stadthouder om lichtenisse  
te hebben van de Spaense knechten. 
 
 
[in marge: beroerende Pieter Spanjaert] 
 
Upten viien novembris anno XVC negen ende tsestich. Soe  
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is bij de ghemeene stemmen van de vroetscap collegialiter  
vergadert wesende eendrachtelicken geaccordeert, als  
dat Pieter Aeriansz. allias Spaenjaert bij provisie  
genyeten zal met zijn huysgesin vrij excijs van als  
gelijck een priester, den tijt van twee jaeren  
ingaende Karsmisse naestcomende ende dit in recompense van 't  
forieren van de Spaense knechten ende andere moeyten. 
 
 
[in marge: beroerende de xiic gulden  
van Claes Aeriansz. 
 
Van welcke xiic gulden een rentebrieff gemaect is op Claes Harcxz. ende Jacob van Waerdendel 
burgermeesteren, ingaende prima novembris besegelt bij Willem van Ryedtwijck  
ende Jan Jacobss. Brouwer, scepenen in Alcmaer van date den xxiien decembris 69.  
Waervan de vroetscap belooft heeft ende belooft mits die voirs. Claes Harcxz. ende Jacob van 
Waerdendel te vrijen ende indempneren, stellende te dyen eynde in handen van henluyden de ii 
laeste custinge van de vercofte erffven van Toornburch volgende 't eerste arty(b)el   
hyernae, folio 28]  
 
Ten daege voirs. zoe is mede eendrachtelicken  
geaccordeert, als dat alsulcke xiic gulden  
als bij de vroetschap opten xxiien octobris  
lestleden gestemt is te lichten op losrenten  
dat dyeselve comen sullen uuyt handen  
van Claes Aeriaensz. rentmeester van den Hontbosche  
dye welck renten daeroff genyeten zal nae  
advenant de hondert gulden een pont groot ’s jaers,  
ingaende deselve renten tot laste van der stede  
den eersten novembris LXIX, des zoe belooft die  
stede de voirs. hoeftpenningen wederom te  
restitueren in handen van den voirs. Claes Aerianss.  
op groote Vastelavont naestromende off bij gebreke  
vandien in handen van denselven Claes Adriaensz.  
te leveren deselve obligatie van xiic gulden daer  
Claes Aerianss. ende Jan Janss. Steenhuys hen beyden  
starck voor gemaect hebben, off die persoon daer  
die voirs. obligatie van xiic gulden onder rust  
tevreden te stellen met een ander bryeff, tot  
ontlastinge van deselve Claes Aeriansz. ende  
Steenhuys teneynde Claes Aerianss. deselve  
obligatie in uuytgeven van zijn rekeninge mach stellen. 
 
27 
 
[in marge: beroerende de taxateurs van de Spaense knechten] 
 
Up huyden den xiien novembris anno XVC LXIX, soe is  
bij de ghemeene stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert weesende eendrachtelicken geaccordeert  
ende gesloten, dat alsulcke penningen, als bij de taxateurs  
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ommegeslagen zijn opte persoonen dye gheen Spaensche  
knechten gehadt hebben, dat deselve gecort sullen  
worden van de leninge die deselve persoonen eertijts de  
stede bijgeleyt hebben volgende de quoyeren daervan zijnde,  
ende dyegheene die nyet gelient en hebben dye sullen  
betalen achtervolgende de quoyeren daervan onlancx gemaect.  
Van gelijcken dat alle dyegheene dye Spaense knechten  
binnen hoer huysen gehadt hebben, sullen betaelt  
wordden van elcke knecht ofte soldaet ses stuvers 's daechs,  
mits dat dyegheene dye eenyge penningen de stede  
gelient hebben sullen offgetogen worden van hoer  
costgelt ende dye nyet gelient en hebben dye en zullen  
verder gheen betalinge ontfangen dan 't quoyeer vermelt,  
welcke voirs. penningen bedragende zijn twee duysent gulden  
volgende de rekeninge van Jacob van Teylingen, tresorier,  
de anno LXIX, folio xl verso, 't laeste artykel.  
 
 
[in marge: van Haes Cornelis]  
 
Noch isser gesloten als dat dye stede lichten zal  
de hondert gulden van Haes Cornelis, eertijts dienstmaecht  
van Anna Verdeel saliger gedachtenis om xii gulden 's jaers haer  
levenlanck geduerende. Van gelijcken zal die  
stede van andere persoonen lichten moegen lijff- ofte  
losrenten tot discretie van burgermeesteren totter somme  
toe van tweeduysent gulden, welcke iim gulden uuytgekeert zijn  
bij de taxateurs tot betalinge van de geliende penningen, dye  
soldaten gehadt hebben, die de tresorier gepasseert sullen worden in rekeninge. 
 
 
[in marge: om met de lakencoepers te reysen in Den Hage] 
 
Noch zijn Jacob van Waerdendel burgermeester ende Jacob Dircxz.  
vroetscap genomineert ende geordineert omme met eenyge  
van de laeckencoepers te reysen nae Den Haege  
omme te consuleren beroerende 't placcaet van de Engelsche lakenen  
mitsgaders te solliciteren acte van consent om dye-  
selve Engelsche lakenen (voor date van 't placcaet opgedaen) te  
moegen vercoepen. 
 
 
[in marge: beroerende Pieter Spanjaer van zijn bijgeleyde penning] 
 
Ten daege als voren is mede eendrachtelicken gesloten,  
als dat Pieter Spanjaert op rekeninge van zijn  
bijgeleyde wijnen ontfangen zal te may naestcomende  
anno LXX, de somme van vic gulden ende dat van de vercofte  
erven dye alsdan verscijnen sullen van 't lant van Toornburch.  
Mits dat hem oeck alsdan volgen zal een halff  
jaer renten van deselve penningen, te weeten van  
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Alderheyligen LXIX tot may LXX.  
 
 
[in marge: beroerende de vyer kinderen van Aeff Jansdr.] 
 
Voirt is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten,  
dat zoe wanneer de drye vyer kinderen van Aeff Jansdr. saliger gedachtenis  
alhyer metter wone quamen ofte hilickken dat dye stede alsdan gehouden  
sal weesen hemluyden wederom te restitueren elcx een vyerde paert  
van de hondert gulden dye zij van exue gegeven hebben. 
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[in marge: om Waerdendel ende Baert Symenss te vrijen van hoer verbonden goeden tot 
Amsterdam] 
 
Ten dage ende jaere als voren es mede eendrachtelicken  
geslooten, dat dye stede Jacob van Waerdendel  
ende Baert Symenss. vrijen ende quyten sullen van  
alsulcke rentebryeve daer zijluyden hen selven  
voor de voirs. stede starck gemaeckt ende verbonden  
hebben tot Amsterdam, stellende in hoerluyden handen  
het nyeuwe angemaeckte lant buyten in de Voormeer,  
sonder dat dye stede 'tselve lant tot eenyger  
tijden zal moegen vercoepen, off men zal mette  
penningen daervan comende die voirs. rentebryeven  
daermede offlossen ende zoeverre 'tselve lant  
nyet strecken en mochte, zoe zullen zij hoer  
regres ofte verhal hebben ande stede. 
 
 
[in marge: om Claes Aerianss. ende Steenhuys te vrijen van vc gulden]  
 
Van gelijcken es Claes Aerianss. ende Jan Janss. Steenhuys  
mede geaccordeert, als dat men die stede rogge  
nyet en sal moegen vercoepen off men zal mette  
penningen daervan comende gehouden wesen hemluyden  
te vrijen van alsulcke vijffhondert gulden daer zijluyden  
hem starck voor gemaeckt hebben aen Weyn 
Jan Ruyssen tot Amsterdam. 
 
 
[in marge: beroerende Cornelis Corneliss. Rentenaer] 
 
Up huyden den xviien decembris anno LXIX. Soe is  
bij de meeste stemmen van de vroetscap geconsenteert,  
als dat Cornelis Cornelisz., de zoon van Cornelis  
Rentenaer alhyer zal moegen comen metter woone  
ende wederom uuytvaeren sonder eenich exue van zijnen  
goeden te geven, van gelijcken indien hij alhyer  
gebeurde te sterven zoe zullen zijn huysvrou ende  



72 

 

kinderen mede ongehouden weesen eenyge exue  
te gheven, maer indien zijnen kinderen alhyer quamen  
te hilicken, zoe zullen zij gelden ende contribueren  
als een ander poorter. Van gelijcken en zal men  
die voirs. Cornelis Cornelisz. nyet moegen belasten  
met scutteryen noch met eenyge andre officiën ofte  
diensten deser stede.  
 
 
[in marge: beroerende  de substituyt] 
 
Voirt is Jan Gerritss. substituyt gegont vrij excijs  
van als dat hij in zijn huys behoeven zal  
ende dat tot wederseggen van de vroetscap. 
 
 
[in marge: beroerende  de weduwe van Jarich van Tjepma] 
 
Voirt meer is dye weduwe van Jarich van Tjepma mede  
vrij excijs gegundt van als tot wederseggen van de vroetscap. 
 
28 
 
[in marge: van de xiic gulden bij Claes Harcxss. ende Waerdendel op hoer genomen mitsgaders van 
hoer versekertheyt] 
 
[in marge: Up huyden den iiiien augusti anno XVC LXXII. Zoe heeft die vroetscap belooft ende 
belooft mits Claes Harcxz. ende Jacob van Waerdendel te vrijen ende indempneren van de xiic 
gulden in 't artykel hyer besijden, alzoe die stede de twee termijnen van de erven op Toornburch, tot 
noottrufticheyt van de stede opgebeurt zijn heeft ende noch op gebeuren zullen worden. Ende dit 
binnen den tijt van ii off drye jaere ten waere ‘tselve langer stonde met gemoede in weder zijden] 
 
Noch is eendrachtelicken geconsenteert bij de vroetscap 
dat alsulck xiic gulden als Claes Harcxz.  
ende Jacob van Waerdendel burgermeesteren op haer  
persoonen vanwegen de stede genomen ende gelicht  
hebben van Ghyerte Dircxdr. op losrenten  
volgende de bezegeltheyt dye daeroff gemaect  
zal werden. dat daervoren in hoerluyden  
handen gestelt sullen worden de termijnbryeven van de  
vercofte erven van Toornburch dye verschijnen  
sullen may LXXI ende LXXII. 
 
 
[in marge: van de vrijheyt van de excijsen dye stede gegont de nyeuwe rentmeester van de  
Vroonlanden] 
 
Upten xxiien decembris anno XVC LXIX. Soe hebben  
mijn heeren dye vroetscap collegialiter vergadert  
weesende eendrachtelicken geaccordeert, als dat  
Frederick van der Zevender tegenwoirdich rentmeester  
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van de Vroonlanden ex bij provisie ende tot wederseggen  
van de vroetscap, exempt zal weesen van alle  
excijs met zijn familie daer hij jegenwoirdich off  
namaels zal moegen wonen geduerende het toecomende  
jaer van ’t LXX. 
 
 
[in marge: van extraordinaris loen de boden geconsenteert] 
 
Ten dage voirs. zijn Engel Pieterss. ende Jan  
Gerritsz. stedeboden bij de gemeene vroetscap toegevonden  
elcx de somme van vyer gulden voir hoer extraordinaris  
moeyten dye zij gehadt hebben van loepen ende draven  
bij tijde van de Spaense soldaten ende daernae  
omme de poirterie die soldaten gehadt hadden voor  
de taxateurs opt 't stadthuys te comen ende anders. 
 
 
[in marge: van 't sallaris Dirck van Teylingen toegevonden] 
 
Noch is de rentmeester Dierick van Teylingen toegevonden  
xviii gulden voir zijn sallaris van de penningen van de  
boden tot haer toe op zijnen peryckel in Den Hage  
te brengen. 
 
 
[in marge: beroerende ’t sallaris van de toesienders van 't diepen] 
 
Noch zijn Heyndrick Cornelisz. onder 't Boomtgen  
ende Aerian Reyersz. Groen als toesienders van 't  
dyepen van de stedewateren in de somer lestleden  
toegevonden elcx achtien.   
 
 
[in marge: van extraordinaris sallaris van den secretaris] 
 
Noch mede is Frans van Teylingen secretaris  
toegevonden voor zijn extraordinaris moeyten  
ende scrijvens, gehadt bij tijde van de Spaense  
soldaten ende anders de somme van acht gulden.  
 
28v 
 
[in marge: van toegeleyt gelt voor Jan Steenhuysen verscoten penningen] 
 
Van gelijcken is Jan Janss. Steenhuys  
toegeleyt voir zi t’onberen van zijn verscoten  
penningen tot behoeff van der stede de  
somme van tyen gulden.  
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[in marge: beroerende 't verlaet in de Rekerdijck bij Scoorldam]  
 
Up huyden den ixen february anno XVC LXX stilo communi, soe hebben  
dye ghemeene vroetscap collegialiter vergadert weesende  
eendrachtelicken gepersisteert, bij 't accoordt met dye   
van Warmenhuysen gecontraheert beroerende 't leggen van  
't verlaet in de Rekerdijck bij Scoorldam.  
 
 
[in marge: van dat Claes Heyndericxss. toegeleyt is cx gulden van de wijn van de Spaense 
knechten] 
 
Up huyden den xien februari anno XVC LXX stilo communi, soe 
is Claes Heyndericxss. pachter van de wijnexcijs de anno LXIX  
bij de vroetscap toegeleyt voor d’excijs van de verdroncken  
wijnen van de Spaensche soldaten achtervolgende d' uytspraeck  
van goede mannen, de somme van hondert ende tyen gulden. 
 
 
[in marge: van gelijcken is Tomas Bertelmeeusz. xl gulden] 
 
Van gelijcken is Tomas Bartelmeeusz. veertich gulden  
toegeleyt voer zijn moeyten gehadt totte  
minrebroeders in de plaetse van de vijff pont groot  
dye hem opten xxixen july lestleden bij de vroetscap toegeleyt was.  
 
 
[in marge: van de vyerde pan van 't hart dack] 
 
Noch is bij de gemeene vroetscap geaccordeert,  
dat zoe wye voirtaen met hartdack zal  
willen decken binnen de stedemuyeren, dat dieselve bij provisie zal  
volgen van de stede de vyerde pan.  
 
Up huyden den xien marty anno LXX stilo communi. Soe  
is bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende  
eendrachtelicken geaccordeert, als dat zoe wye van  
nu voirtaen eenyge nyeuwe huysen ofte spannaigen  
maect dyeselve zal genyeten van de stede  
dye vyerde pan, des zal een yegelijck gehouden weesen  
voirtaen met hartdack te decken.  
 
 
[in marge: Roeloffs Janses weduwe van de reste van d'exijs] 
 
Voirt is eendrachtelicken geaccordeert, als dat dye  
weduwe van Roeloff Janss. zeepsietster de iiiicxx gulden  
dye zij noch ande stede ten achteren is van de coornexcijs  
betalen sal, te weeten cxx gulden te may naestcomende anno LXX  
ende dye reste op ii mayen daeran volgende ende dit om redenen  
de voors. vroetscap daertoe moverende ende onvermindert  
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de stede haer actie ande borgen. 
 
 
 
29 
 
[in marge: van de positie van jonckvrouwe van Zonnevelt mit haer kinderen] 
 
Dye weduwe van Willem van Sonnevelt is  
bij de meeste stemmen van de vroetscap geconsenteert  
als dat men haer, noch haeren kinderen met  
gheene diensten, noch scutteryen deser stede  
sullen moegen belasten haeren levenlanc ende haer kinderen geduerende. 
 
 
[in marge: van exuwe te mogen ......... ande leninge van de poorterye]  
 
Noch is mede eengrachtelicken gesloten, dat soe  
wie exugelt betaelt heeft ende buyten de stadt  
wonende is, dat dyeselve dye leningen  
dye sij de stede hyer voortijts gedaen hebben  
wederom betaelt sal worden.  
 
1570 
 
[in marge: van meester IJsbrant Reyerss. onderrectoor]  
 
Up huyden den xxen marty anno LXX stilo communi. Soe hebben mijn  
heeren dye schout, burgermeesteren mitte gerechte der stede van  
Alcmaer angenomen meester IJsbrant Reyerss. van Haerlem nu ter tijt  
wonende met mijnheer de pastoor van Aeckersloot, omme te  
bedienen de plaetse van meester Lambert onderrectoer,  
mitsgaders de plaetse van meester Andries Cluver in ‘t choor  
ende dit geduerende den tijt van een geheel jaerlanck,  
ingaende ‘s daechs nae mayendach naestcomende anno LXX ende  
wederom expirerende opten mayendach anno LXXI. Omme  
de somme van lxiiii gulden, te weeten xl gulden van ’t boven-  
school, ende xxiiii gulden van choor, mits dat dye voirs. meester  
IJsbrant met een halff jaer off zal mogen, te betalen van verndel jaers  
tot verndel jaers. 
 
 
[in marge: beroerende de platinge van Aerian Doedesz.] 
 
Up huyden den xxven aprilis XVC ende LXX, soe is bij de gemeene  
vroetscap collegialiters vergadert weesende eendrachtelicken  
geconsenteert, als dat die steede bij provisie betalinge zal doen Claes Corneliss.  
sceepbreecker van de xlii gulden ende xiii½ st. die hij verdient heeft  
in 't maken ende ophalen van de platinge beseyden de huysinge van  
Adriaen Doedesz., offslaende 't stedehout dat daertoe verbesicht  
is, bedragende xix gulden vi st.  
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[in marge: van de lxx roeden off gedolven lants van de reguliers] 
 
Voirts is geconsenteert bij de vroetscap als dat die stede  
betalinge zal doen van alsulck lxx roeden lants off daeromtrent  
als dieselve stede dye reguliers van Heyloo heeft doen offdelven  
van hoer lant tot verbreedinge van de wech over dye geest. 
 
 
[in marge: van 't heynen van Trijn Claess. heyning ande stedecingel] 
 
Noch is bij de vroetscap geconsenteert, als dat dye stede Trijn  
Claesdr. betalen zal dye somme van xviii gulden dye haer deselve  
stede voor eens te bate compt in ‘t offheynen van haer tuyn  
neffens dye stedecingel opt Quaeckelbreg, des zal zij gehouden  
wesen dye heyninge ten euwygen daegen op haeren costen  
t’onderhouden, volgende d'ordonnantie bij meester Gerryt Pietersz. ende  
Claes Harcxz. bugermeesteren de anno LXVIII  daervan onderteyckent  
ende deur absentie van Pieter Florisz. haer zwager, alsnoch  
nyet onderteyckent noch ontfangen. 
 
29v 
 
[in marge: van 't huys genaemt de Zwan] 
 
Dye saecke beroerende de verhuyeringe van 't huys  
genaempt de Zwan is gecommitteert an burgermeesteren  
omme met Jacob Pieterss. tegenwoirdich possesseur van 'tselve  
huys te mogen accorderen.  
 
 
[in marge: van de weduwe van Jan van Noortich] 
 
Noch is Ghuyerte Franss. de weduwe van Jan van Noortich  
geconsenteert ende toegeleyt voor haer moeyte extraordinaris  
dye zij alle de winter gehadt heeft met vyeren aen te leggen  
voer de commissarissen, taxateurs ende collecteurs van de honderste penninck. 
 
 
[in marge: beroerende de Slickerdijck.  
 
Is wederom geaccordeert, dat men Dirck Allertss. andermael scrijven zal om 't besteck buyten de 
Slijckerdijck te volbrengen] 
 
Voirts is geaccordeert bij de vroetscap, als dat Dirck  
Aelbertss. van Sinte Maerten hem reguleren zal volgende  
't besteck van 't werck buyten de Slickerdijck ende dat gedaen  
zijnde zullen burgermeesteren hem adverteren om 't werck op te nemen 
volgende 'tselve besteck. 
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[in marge: visitatoers opte rekeningen van de fabryck ende Jacob van Teylingen tresorier] 
 
Voirts zijn de bij de meeste stemmen van de vroetscap tot visitatoers  
gecoren over de rekeninge van Pieter Janss. Nyerop  
fabryckmeester, de anno LXIX ende voirts over de rekeninge  
Jacobs van Teylingen tresorier van 'tselve jaer  
Jan Janss. Steenhuys, Claes Heyndricxz., Evert  
Janss. Stuling, Jacob Dircxss., Cornelis Willemss.  
Croon ende Jacob Jacobss. Madder 
 
 
[in marge: beroerende Jan Claess Talman] 
 
Noch is geordonneert bij de vroetscap als dat men Jan  
Claess. Talman alsnoch presenteren zal de ses gulden  
dye hem gepresenteert zijn van de taxateurs, beroerende  
't onderhouden van de Spaense soldaten off bij weygeringe  
vandien dat men de besloten missive van den Hove  
vandien bij hem verwurven, beantwoorden zal.  
 
 
[in marge: beroerende Jan Taemss.] 
 
Up huyden den xvien juny anno LXX. Soe is eendrachtelicken  
geconsenteert bij de vroetscap als dat Jan Taemss.  
nu ter tijt opbeuren zal alsucke xxi gulden van de  
iie termijn van de leeninge, als hem nu Lichtmisse anno  
LXXI verscijnen sullen. 
 
Ten daege voirs. is bij de meeste stemmen van de vroetscap 
geaccordert, als dat Arnoult Knouwout van Ossen, bailliu  
van de Zijpe alhyer sal moegen comen metter wone  
ende bij provisie genyeten twee jaer lanck vrijdom  
van excijs, zoe van wijnen, byeren ende andere provisie  
van den huyse, mitsgaders exemptie van 't recht  
van den exue. 
 
30 
 
[in marge: beroerende de bailliu van de Nyenburch] 
 
Ten daege als voren is Arnoult van Thol,  
bailliu van der Nyenburch bij provisie geaccordeert,  
de justicie van Claes Coman Reyers te moegen  
doen ende volbrengen binnen deser stede. Mits  
eerst ende alvoren de opgerechte galch buyten  
de Vriesschepoort daervandaen ende op een ander  
plaetse gestelt te worden daer men gewoonlick  
is justicie te doen. 
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[in marge: beroerende de pastoor] 
 
Dye vroetscap gesien hebbende de request van  
mijnheere de pastoor ende daerop gehoirt 't rapport  
van burgermeesteren, vougen ende refereren hem de-  
selve vroetscap totte verclaringe van mijnhere  
de vicaris ende Willem Schouten rekenmeester gedaen in ‘t  
Gulden Vlies, ter presentie van de voirs. pastoer Claes Harcxz.  
ende Jacob van Waerdendel. Nochtans om alle 
gevoechts willen is geaccordeert, dat mijnheer  
de pastoor zal volgen xxv gulden eens tot  
een gratuyteyt. 
 
 
[in marge: Dirck Joosten fabryckmeester]   
 
Noch is tenselve dage Dirck Joosten fabryckmeester  
geaccordeert, vijfftien gulden boven zijn ordinaris  
loen, van de Voormeer te doen bepalen, warren  
te maken ende palen parcken te laten vollen  
met slijck etc.  
 
 
[in marge: Pieter Janss. Nyerop fabryckmeester] 
 
Van gelijcken is Pieter Janss. Nyerop fabryckmeester  
bij de vroetscap geaccordeert, vijff pont groot  
Vlaems, boven zijn ordinaris loen.  
 
 
[in marge: beroerende de bailliu van de Zijpe] 
 
Ten daege voors. is Arnoult Knouwt van Ossen  
bailliu van de Zijpe bij provisie gegundt twee jaer vrijdoms 
van excijs, zoe van wijnen, bieren ende andere provisie  
van den huyse, mitsgaders exemptie van 't recht van den  
exue. 
 
 
[in marge: mr. Floris Stevenss. stadtscyrurgijn]  
 
Ten selven dage is mr. Floris Stevensz. cyrurgijn  
gesurrogeert in de plaetse van mr. Aernt Vrericxz.  
stadtscyrurgijn, onder alsulcke conditiën, vrijdom  
ende profijten als deselve mr. Aernt genoten ende angenomen  
is geweest, blijckende hyervoer folio voirs. xvii.  
 
30v 
 
[in marge: Jan Gerrytsz. graefmaker] 
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Ten dage als voren is Jan Gerritss. graeffmaker  
geaccordeert, vrij excijs van byer tot een priesterstaxt  
toe ende verder nyet. 
 
 
[in marge: beroerende de minrebroers] 
 
Noch is geaccordeert, bij de vroetscap als dat dye  
minrebroeders volgen zal de somme van x gulden  
uuyt oirsaecke van zekere oncosten van spijs  
ende anders dat zij gehadt hebben in de gulden missen  
van twe broeders. 
 
 
[in marge: beroerende Allert Cornelisz. impostmeester] 
 
Up huyden den xxiien juny anno XVC LXX, soe hebben  
dye vroetscap gecommitteert burgermeesteren omme  
met Allert Cornelisz. Scenck te veraccorderen  
van den impost van de wijnen dye de Spaense  
soldaten in october lestleden alhyer gedroncken  
hebben ende dat opt believen van de voirs. vroetscap.  
 
 
[in marge: off] 
 
Noch is bij de gemeene vroetscap gesloten, als dat burgermeesteren  
voer hem ontbieden zullen de bailliu van den Nyenburch,  
zoe wanneer hij uuyten (uuyt Ten) Hage gecomen zal weesen  
omme met vruntscap te versoucken dat hij de opgesette  
galch buyten de vruntsca Vrieschepoort vandaer wilde  
nemen off bij gebreecke vandien te protesteren voir notaris  
ende tuygen. 
 
 
[in marge: beroerende Pieter Buyser ende Engel Pieterss. weduwe] 
 
Noch is bij de gemeene vroetscap geaccordeert,  
als dat de weduwe van Engel Pieterss. ende  
Pieter Buyser volgen zullen x gulden voor de  
eerste iiie termijn, dat zij alle die poorters  
ende ingesetenen hebben doen adverteren ende  
verdagen omme de honderste penninck opt  
stadthuys te brengen. 
 
 
[in marge: dat dye stede zal blijven bij 't accoordt met dye van Geestmerambacht gemaect] 
 
Up huyden den xien septembris anno LXX. Soe is  
eendrachtelicken bij de vroetscap collegialiter vergadert  
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wesende geresolveert, als dat dye stede zal blijven bij  
't accort gemaect met Zijbrant Janss. van Warmenhuysen,  
Harck mijnheers van Outkarspel ende Cornelis Gerritsz.  
van Sinte Maerten, van date den laesten july anno LXVIII. 
 
 
 
31 
 
[in marge:  van de turff voir de Clarissen] 
 
Ten daege voirs. zijn dye Clarissen toegevonden xvi gulden  
voer haer turff in de plaetse van 't omgaen deur dye  
stede ende dit voor 't jaer LXX. 
 
 
[in marge: beroerende Allert Scenck impostmeester] 
 
Noch is bij de vroetscap geordonneert als dat dye  
stede Allert Cornelisz. Schenck betalinge sullen  
doen van lvi gulden xiiii st. dye hij eysschende is  
van den impost van de wijnen bij de Spaense soldaten  
gedroncken in oktober LXIX.  
 
 
[in marge: van de taxatie van Symon Verwers huys] 
 
Upten iiiien octobris anno XVC LXX, soe is bij de  
gemeene vroetscap collegialiter vergadert  
wesende eendrachtelicken geapprobeert die  
tauxatie bij dye de gecommitteerden getaxeert tot  
offbreeckinge van Symon Verwers’ huys,  
te betalen op drye mayen. 
 
 
[in marge: van de stederogge] 
 
Voirts is geordonneert als dat men dye stede-  
rogge noch houden sullen tot Karmisse  
naestcomende omme alsdan daermede gedaen  
te werden nae den tijt eysschen zal.  
 
 
[in marge: van de turff van de minrebroders] 
 
Noch zijn die minrebroeders bij de meeste stemmen  
van de vroetscap toegeleyt in de plaetse van  
't omgaen van hoer turff voir dit tegenwoirdige  
jaer LXX de somme van xxxii gulden sonder  
'tselve te trecken in consequentie. 
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[in marge: beroerende Jan Beyersz.] 
 
Voirts is Jan Beyersz. sackedrager een jaer huyshuyer  
van viii gulden om gotswillen quytgesconden van 't huys buyten  
op ’t Nyeuwelant, alzoe hem zekere offdelinge  
van 't erff ende anders gesciet is verscenen may LXIX,  
van gelijcken is Harck Geritss. mede quytgesconde de reste van de 
huyer van 't huys buyten de Gevangenpoort. 
 
 
[in marge: om 't accorderen met Allert Scenck] 
 
Voirts hebben mijnheeren de vroetscap gecommitteert  
dye burgermeesteren omme met Allert Cornelisz. Scenck  
impostmeester t’accorderen van de impost van de wijnen bij de  
Spaensche soldaten gedroncken off indien zij  
nyet en connen accorderen, 'tselve te resisteren met justicie. 
 
 
[in marge: beroerende Laeckeman] 
 
Ten dage voirs. is Willem Laeckeman toegeleyt  
voir zijn toesicht dat hij totte minrebroeders  
gehadt heeft in ‘t restaureren van 't gedemolieerde  
werck, de somme van xii gulden. 
 
31v 
 
[in marge: van 't capel] 
 
Ten daege voirs. is 't capel toegeleyt tot  
reparatie van de platinge opte Leedt xx gulden.  
 
 
[in marge: van Jan Gerritss. eertijts stadtbode] 
 
Noch is Jan Gerritsz. eertijts stadtbode  
geremitteert ende quytgesconden 't derde paert  
van de hondert xx gulden van ‘t opgecofte huys  
van Lou Messen huys buyten de Gevangenpoert  
ende de reste te betalen op vijff mayen. 
 
 
[in marge: wat burgermeesteren ende scepenen verbeuren sullen in ‘t absenteren van de  
ordinaris rechtdagen] 
 
Upten xviiien decembris anno LXX. Soe is bij de gemeene  
vroetscap collegialiter vergadert wesende eendrachtelicken  
geaccordeert, dat zoe wat burgermeesteren ende scepenen  
voirtaen absenteren op ordinaris rechtdagen sullen  
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verbeuren elcke reyese vyer stuvers ende zoe wye te laet  
compt op ‘t oude loon. Mits dat dye schout zal absenteren  
tot tyen uren van de camer, ten waere hij eer bij burgermeesteren  
ende scepenen ontboden wordden.  
 
 
[in marge: visitatoers van de rekeninge Jacob van Teylingen] 
 
Voirt hebben mijnheeren van de vroetscap gecommitteert  
dye visitatoers van de rekeninge Jacobs van  
Teylingen, tresorier de anno LXIX omme dyeselve  
te sluyten, naedemael dat alle de loquaters  
ende swaricheyden offgedaen zijn bij deselve vroetscap. 
 
 
[in marge: dat men dye stederogge vercoepen zal] 
 
Noch is bij de medeste meeste stemmen van de vroetscap  
geaccordeert, als dat men dye stederogge  
mitten eersten vercoepen sullen. 
 
 
[in marge: van scenckaigen in ‘t verwerwen van ii octroien] 
 
Noch is bij de vroetscap geaccordeert, als dat men  
burgermeesteren passeren sullen in rekeninge ‘tgundt  
dat zij gesconcken ende belooft hebben in ‘t verwerven  
van de wage ende in ‘t adviseren van de rentmeester van  
’t Ermerlant. 
 
 
[in marge: van xxx gulden ‘s jaers te moegen vercoepen ten lijve van de weduwe van  
Bartelmeeus van Teylingen] 
 
Up huyden den xxiien decembris anno XVC LXX. Soe  
is bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende  
eendrachtelicken geconsenteert, als dat dye stede  
zal mogen lichten op lijffrenten van Marytgen Everts de  
weduwe van Baertolomeeus van Teylingen in zijn leven schout  
van Alcmaer de somme van iicvl gulden den penninck acht  
tot xxx gulden ‘s jaers, mits dat men dieselve penningen employeren sullen tot  
offlossinge van de cleynste pachten van de opgecofte huysen ende erven,  
zoeverre dye penningen streckende sullen moegen.  
 
32 
 
[in marge: van de scoutendienaers] 
 
Noch is eendrachtelicken geconsenteert, als dat dye scouten-  
dyenaers verandert ende op een ander plaetse geordonneert  
sullen wordden ter bequamer tijt. 
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[in marge: van de vridom van excijs van de rentmeester van de Vroonlanden] 
 
Noch is de rentmeester Frederick van der Zevender geaccordeert,  
vrij excijs van als met zijn familie daer hij wonende is  
geduerende tot wederseggen van de vroetscap. 
 
 
[in marge: den officier een priesterstaxt] 
 
Noch is den officier geaccordeert een priesterstauxt 
geduerende zoelange als hij ongehilict blijft omme  
dye te distribueren daer 't hem gelieven zal. 
 
 
[in marge: 't consent van ‘t coninginnegelt te betalen] 
 
Noch is bij de gemeene vroetscap geaccordeert, als dat  
dye stede betalen zal in handen Dircx van Teylingen, rentmeester  
de somme van clxx gulden, ix st. viii d. uuyt saecke  
van den ommeslach van 't coninginnegelt volgende  
dye sommatie daervan zijnde. 
 
 
[in marge: van 't sallaris van Jacob IJsbrantszoons reyse in Brabant] 
 
Noch is  Jacob IJsbrantsz. bosdrager bij de meeste  
stemmen van de vroetscap geaccordeert, tot een gratuyteyt  
boven zijn loen van xii st. 's daech de somme van xii gulden  
ende dit voir 't solliciteren in Brabant 't octroy van de  
Waege ende 't octroy van 't gasthuys naest 't Heyligeesthuys  
te transporteren in Sinte Elysabetsgasthuys  
alzoe hij over lxx dagen 
  
 
[in marge: van de onderrectoor een priesterstaxt] 
 
Noch is meester IJsbrant Reyersz. onderrectoor  
geaccordeert, een priesterstaxt van excijs. 
 
[in marge: voir vic lii gulden te betalen op vijff naestcomende mayen] 
 
Up huyden den xixen january anno LXXI stilo communi. Soe is  
bij de meeste stemmen van de vroetscap geavoyeert  
de coop van de vijff camers bij burgermeesteren gecoft  
van Aerian  staende op ‘t eyndt van de Sackstraet,  
te weten de iii ofte vyer tot behouff van vier schoutendienaers   
sondermeer ende de vijffde zal die stede hoer wille, mede moegen  
doen, ‘tsij om die te vercoepen ofte verhuyeren met  
ex[p]resse conditie dat dye dyenaers dye voirs. camers  
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zullen laten blijven in alle manieren als zij die van der stede  
ontfangen sullen, sonder eenyge deuren ende veynsters ofte  
andere tymmeraige daerinne te doen, noch quaet regiment  
te houden op privatie van 't gebruyck van deselve camers  
ende tot wederseggen van de vroetscap.  
 
32v 
 
[in marge: van Heyndrick Aerianss. huys te mogen naesten] 
 
Ten daege voirs. is mede bij de meeste stemmen  
van de vroetscap geaccordeert, als dat dye  
stede naesten zal de coop van 't huys bij Euwout  
Rijckwersz. gecoft van de zwaeger van Heyndrick   
Aeriansz. saliger gedachtenis voir vic xxx gulden te betalen op ses mayen. 
 
 
[in marge: van Gryete Wessels huys te mogen naesten] 
 
Noch is geordonneert bij de meeste ghemeene  
vroetscap als dat dye stede zal moegen  
naesten de coop van Gryete Wessels huys  
staende bij de minrebroeders, zoeverre dye stede  
bevindt datte plaetse nyet groot genoech en is  
om 't gasthuys naest 't Heyligeesthuys te transporteren  
in Sinte Elysabetsgasthuys. 
 
 
[in marge: om te solliciteren de limiten bewesten van Alcmaer] 
 
Up huyden den ixen february anno XVC LXXI stilo communi,  
soe hebben dye gemeene vroetscap collegialiter  
vergadert weesende eendrachtelicken gecommitteert  
Claes Harcxss. omme te solliciteren bij requeste 
die limiten bewesten van der stede van Alcmaer volgende de requeste  
op huyden de vroetscap voergehouden.  
 
 
[in marge: continuatie van meester IJsbrant onderrectoer ende meester Claes in ’t lage scool] 
 
Noch zijn meester IJsbrant onderrectoer ende meester Claes  
in ‘t laege school gecontinueert in hoer offitie noch  
een jaer gecontinueert lanck achter may eerstcomende  
mits elcx hem quytende in zijn offitie naer behoiren, des  
sullen zij gen[i]eten elcx een choorclee[r[t boven hoer sallaris.  
 
 
[in marge: beroerende de camers in de Sackstraet] 
 
Is voirts geaccordeert, als dat dye schout zal  
volgen dye vijffde camer in de Sackstraet tot behouff  
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van zijn dienaers, nyettegenstaende dat opten xixen  
january lestleden contrarie geordonneert ende gestempt is  
opte conditie opten xixen january lestleden bij de  
vroetscap geordonneert. 
 
 
[in marge: is gealtereert ergo deurgeslagen] 
 
Up huyden den xxxen marty anno LXXI stilo communi. 
Soe is bij de meeste stemmen van de vroetscap  
geordonneert als datter bij provisie vijfftich man  
bij daege ende hondert man bij nacht opte  
wacht sullen comen uuyte tyen hoemanschappen van de  
stede, beginnende van de A. off, mits datter  
ii vroetscappen daerbij geordonneert zullen worden  
als capiteynen. 
 
 
[in marge: van boomen te maken ende borstwering] 
 
Voirts isser noch geordonneert als datter noch  
zekere boemen gemaect zullen worden, te weeten  
op ‘t Dronckenoort, op ‘t Lutekoudorp ende opte Leedt  
mitsgaders een borstwering opte stedevesten  
ande zuytzijden.   
 
Alzoe die foriers van de Spaense soldaten versoecken hondert ende vijftich soldaten meer  
geforeert te werden dan die missive van mijn genadige Heer de stadthouder inhout ende  
altehans te laet is en overmits het rumoer dat zij onder de burgers gemaect  
hebben vanavont nyet doenlick en is om te moegen foreren, heeft die vroetscap  
eendrachtelicken gestempt dat daer ii personen sullen geëligeert wordden 
om an mijn genadige Heer de stadthouder te trecken die men seggen althans tot haere  
te zijn ende an zijnder genadige onderstaen off men boven 't getal ende inhoudt der missive  
sullen innemen ende foreren, dat men oick middeler tijt dieselffde soldaten zijnde  
in de voorstadt goet tractement sullen doen, zoe van spijs, dranck ende anders.  
Actum op burgermeesterencamer den viiien aprilis anno XVC LXXI. 
 
33 
 
[in marge: beroerende de scutterye] 
 
Noch is zijn is een burgermeester met Claes Harcxz.  
genomineert omme te reysen an mijnheere  
die president, beroerende de scutterye off men  
dye wederom opgeven zal dan nyet.  Actum den xxxen  
marty anno LXXI stilo communi. 
 
 
[in marge: beroerende de Spaense soldaten] 
 
Up huyden den xxien aprilis anno XVC LXXI nae Paeschen.  
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Soe is bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter  
vergadert weesende, in state gestelt omme te eligeren  
ses persoonen omme dye de poirterie taxeren souden dye gheen  
Spaense soudatten gehadt en hebben.  
 
 
[in marge: om 't Oude Hoff te contenteren van hoer gras] 
 
Ten daege voirs. is bij de meste stemmen geaccordeert, 
als dat men 't Oude Hoff contenteren sullen van  
't overloepen van hoor gras ende dat tot discretie  
van goede mannen ende 't eynde van der zaecke. 
 
 
[in marge: van scenckaigen te doen. Dit artykel es gepasseert ergo nu geroieert]  
 
Up huyden den xxven aprilis anno LXXI. Soe is  
bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert  
wesende eendrachtelicken geaccordeert, dat zoe wat  
scenckaigen burgermeesteren doende zijn an eenyge heeren ofte  
anderen, datter selve gepasseert zal worden in rekeninge  
welverstaende dat dieselve 
 
 
[in marge: omme metten capiteyn te accorderen] 
 
Up huyden den xxvien aprilis anno LXXI. Soe is  
bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert  
wesende eendrachtelicken geaccordeert, als dat burgermeesteren  
mitte capiteyn van de Spaense soldaten, soe nae  
accorderen sullen van den eysch van iicxl dalers  
als die voirs. capiteyn van de stadt eyschende is. 
 
 
[in marge: absenten Claes Harcxz., Maerten Lobbrantss. ende Baert Symenss., noch mede absenten 
Evert Jansss., IJsbrant Allertss., Rodrigo ende Tijs Reyersz. dye in Den Hage waren  
in de stedezaecken] 
 
Up huyden den viiien may anno LXXI, soe is bij de gemeene 
vroetscap collegialiter vergadert wesende eendrachtelicken  
geaccordeert, als dat dye stede dye capiteyn Don  
noch hondert gulden leenen zal totte andere  
hondert gulden dye de stede hem geleent heeft,  
mits nemende recipisse omme die voirs. penningen wederom  
te restitueren.  
 
 
[in marge: beroerende Claes Heyndricxz.] 
 
Noch is mede bij 't volle collegie den eys van Claes  
Heyndricxz. offgeslagen, ende dat hij zijn achterwesen  
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zal opleggen ende betalen. 
 
33v 
 
[in marge: van de stedeomloep te besteden uuyte keur. 
Up huyden den xxiiien may 1571, soe is 't artykel hyer besijden offgevisiteert ende  
verandert, als dat men den cingel ofte omloep sullen laten leggen ongemaect. Om te sien 't besceyt 
hat dye van die van Geestmerambacht off die stadt daer ingehouden is dan nyet] 
 
Up huyden den xiiiien may anno XVC LXXI. Soe  
is bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter  
vergadert weesende geslooten, als dat dye  
stede zal doen besteeden te maken uuyte  
keur den omloop van de Vriesschepoort totten  
Huygendijck toe Valbreg toe.  
 
 
[in marge: gedenomineerde om te reysen na Amsterdam] 
 
Noch zijn Evert Janss. burgermeester Baert Symenss. 
ende Mathijs Reyersz. genomineert om te reysen  
tot Amsterdam an mijnheere de stadthouder  
om te solliciteren ontslaeckinge van de soldaten, nemende  
tot een adjunct Pieter van Sonnevelt. 
 
 
[in marge: gedenomineerden tot taxatie van degheenen die geen Spaense soldaten gehadt en 
hebben] 
 
Noch is bij de meeste stemmen van de vroetschap geordonneert  
als dat men ses persoonen eligeren sullen tot taxatie  
van degheene die gheen Spaensche soldaten gehadt  
en hebben, mits datter taxatie noch noch wat  
surcheren zal. Tot welcke taxatie genomineert  
zijn Claes Heyndricxz. van Meyssen, Cornelisz Croon,  
Jacob Aeriansz. Boegel, Maerten Lobbrantss.,  
Aelbert Cornelisz. ende Cornelis Garbrantss. Ruych. 
 
 
[in marge: van de Clarissen turff] 
 
Noch is eendrachtelicken bij de vroetscap geaccordeert,  
als dat dye stede de arme Clarisse uuytkeren  
zullen de somme van xvi gulden tot behoeff van  
hoer turff in de plaetse van ’t omgaen. 
 
 
[in marge: gedenomineerden om in Den Hage gereist ande stadthouder] 
 
Up huyden den xxiiien may anno LXXI, soe zijn bij de meeste  
stemmen van de vroetscap genomineert Jacob Dircxz. ende  
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Baert Symenss. omme te reysen nae Den Hage an mijn-  
heere de stadthouder omme te solliciteren tot ontslakinge  
van de soldaten, ende zoe wat bij den voirn. gedenomineerden  
gesconcken wordt an eenyge heeren ofte andere 'tselve  
zal voir goet gehouden worden.  
 
 
[in marge: om bij provisie een ommeslach te maken over de poirterye] 
 
Up huyden den iien juny anno XVC LXXI, Soe isser bij de  
gemeene stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert  
wesende eendrachtelicken gesloten ende geaccordeert, als  
dat die geordonneerde taxateurs bij provisie een  
ommeslach sullen maken bij maniere van lieninge op  
dyeghene dye gheen Spaense soldaten gehadt te hebben, 
zoewel binnen der stede van Alcmaer als daer  
buyten begrijpende de jurisdictie vandien ende oick over  
dye rijcke weeskinderen ende anderen omme daermede  
te subleveren dye sca[m]elste burgers dye Spaense 
soldaten gehadt hebben ende alsnoch hebben, al tot discretie van de-  
selve taxateurs ende dyeselve lieninge op te brengen  
binnen drye ofte vyer dagen des vermaent zijnde. 
 
34 
 
[in marge: van de cingel]  
 
Ten selven dage is mede eendrachtelicken gesloten 
als dat men de cingel van Alcmaer zal laten leggen ongemaect. 
 
 
[in marge: om een generaele ommeslach te maken over de geheele poirterie] 
 
Up huyden den xen juny anno XVC LXXI, Soe is bij de  
meeste stemmen van de vroetscap collegialiter vergadert  
wesende gaccordeert ende gesloten, als dat dye  
geordonneerde taxateurs een generaele ommeslach sullen  
moegen maken over de geheele poirterie, een yegelycke  
nae sijnen goeden totte costen van de Spaense soldaten, mits  
dat dyeselve taxateurs regaert sullen nemen op die  
poirterie dye costelicke soldaten ghehadt hebben ende  
op dyegheene die oncostelicke soldaten gehadt hebben, al 
tot discretie van de taxateurs. 
 
 
[in marge: beroerende de sergent van de Spaense soldaten] 
 
Ten dage voirs. is voer goet gehouden ‘tgundt dat  
burgemeesteren de sergent van de Spanse soldaten de  
xlii stuvers 's daechs uuytkeren voer zijn service  
als voer vyer ende kaerssen. 
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[in marge: van 't gebot opte taxateurs] 
 
Dye boden werden belast van mijnheeren die burgermeesteren  
bij consent van de vroetscap, als dat zij gaen  
sullen ten huyse van Claes Heyndricxss. van Meyssen,  
Cornelis Willemss. Croon, Maerten Lobbrantsz., 
Jacob Aerianss. Boegel, Symon Cornelisz. ende  
Cornelis Garbrantss. Ruych als geordonneerde  
tauxateurs van de costen van de soldaten, hemluyden  
gebiedende, als dat zijluyden op dingsdach naestcomende  
sullen compareren op burgermeesterencamer 's morgens te  
acht uren, om te treden in hoerluyden offitie op peene  
zoe wye in gebreecke bevonden worden te verbeuren  
een pondt Vlaems, t'appliceren d'een helft tot 
proffijt van den officier ende d'ander helft tot proffijt  
van den goetwilligen taxateurs ende daerenboven  
op correctie van der stede ende zoe voirt van  
dage tot dage daeran volgende, geduerende zoe-  
lange als dye voirs. taxatie gedaen zal weesen.  
Actum op burgermeesterencamer den tyenden juny  
anno XVC  een ende tseventich, in kennisse van  
mij. 
                                                De Teylingen 
 
 
[in marge: van de approbatie van 't voirs. gebot] 
 
Welcke ordonnantie van de vroetscap ende d'insinuatie  
daerop gedaen bij den scho stadtboden, hebben schout,  
burgermeesteren mitte gerechte geconfirmeert ende  
geapprobeert, confirmeren ende approberen mits desen.  
Actum op burgermeesterencamer den xiiien juny 1571 
mij present. 
                                                 De Teylingen 
 
 
34v 
 
[in marge: beroerende de iic gulden bij Don Rodrigo geconsenteert] 
 
Up huyden den xxien juny anno XVC LXXI. Soe  
is bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert  
wesende eendrachtelicken geconsenteert als dat  
dye stede Don Rodrigo, capiteyn van de Spaense soldaten  
noch leenen ende bijleggen sullen iic gulden, omme daer-  
mede te reysen nae Bruessel. 
 
 
[in marge: beroerende Croon als taxateur van de costen van de Spanjaers] 
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Up huyden den xxvien juny anno LXXI, soe is Claes  
Heyndricxz. van Meyssen vroetscap geordonneert  
ende genomineert omme te reysen in Den Hage  
voor de commissaris Quesnoy, beroerende de zaecke  
van Cornelis Willemss. Croon taxateur van de  
costen van de Spanjaerden.  
 
 
[in marge: dit artykel is andermael geordonneert bij de gemeene vroetscap. Actum  
den xxvien july 1571]  
 
Ten selven dage is mede bij de ghemeene vroetscap  
geordonneert, als dat dye stede resisteren sal  
't leggen van 't verlaet dat dye van Hoorn in  
meeninge zijn te leggen tot Hemsbroeck  
Rustenburch.  
Tenselven dage is mede in state gestelt  
de nominatie van een nyeu advocaet in de  
plaetse van Blaeuschuyt. 
 
 
[in marge: beroerende de quyctantie van Don Rodrigo] 
 
Up huyden den xven july anno LXXI. Soe is eendrachtelicken  
geaccordeert bij de gemeene vroetscap collegialiter  
vergadert wesende, als dat men dye capiteyn Don  
Rodrigo zal quytscelden tot een gratuyteyt alsulcke  
vic gulden als hem de stadt geleent heeft,  
mitsgaders omtrent lxxx gulden van wijn ende byer. 
 
 
[in marge: van xc off xiic gulden op renten te mogen lichten tot betalinge van 't achterwesen van de 
Spaense soldaten] 
 
Up huyden dn xxien july anno XVC LXXI. Soe is  
bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert  
wesende geconsenteert, als dat dye stede zal  
moegen lichten op renten x off xiic gulden omme  
daermede te betalen 't achterweesen van de Spaense  
soldaten, ‘tsij op lossrenten ofte op lijffrenten. 
 
Noch zijn Jacob Madder ende Mathijs Reyersz. genomi- 
neert om te reysen nae Den Haege ende te solliciteren. 
 
 
35 
 
[in marge: van de minrebroeders turff] 
 
Up huyden den xxixen augusty anno XVCLXXI, soe  
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is bij de meeste stemmen van de vroetscap geordonneert  
als dat dye minrebroeders voir haer turff  
sullen hebben in de plaetse van 't omgaen van de  
burgerye voir dit jaer van LXXI de somme van  
xxxii gulden sonder 'tselve te trecken in consequentie.  
 
Visitatoers totte rekeninge Jacobs van Teylingen  
tresorier de anno LXX zijn genomineert, 
Evert Janss. Stuling, Claes Harcxz., Baert  
Symenss., Jan Janss. Steenhuys, Adriaen Ripprantss.  
ende Mathijs Reyersz.  
 
't Versoeck bij Claes Harcxss. cum sociis gedaen, beroerende  
de costen dye uuyt saecke van de dachvaerdinge  
gedaen sullen worden, is in state gestelt  
voer dese tijt.  
Omnem presentes, preter Claes Heyndricxz. Thomas Bertelmeeusz.  
IJsbrant Allertsz., Allert Claesz., Jacob van Waerdendel  
ende Floris van Teylingen.  
 
Upten xxiiiien octobris anno LXX. Soe is  
bij de vroetscap geordonneert als datter een uuyten  
raede reysen zal nae Amsterdam, omme te vernemen  
hoe dye van Amsterdam hem reguleren beroerende  
't opseynden van den collecteurs totten xen ende xxen penninck. 
 
Van gelijcken is mede geordonneert, als dat burgermeesteren  
ende regierders hoer executoriael te werck leggen  
sullen tegens de onwillige poirters van de getaxeerde  
penningen van de Spaense soldaten. 
 
Up huyden den iiiien novembris anno LXXI. Soe is bij de  
gemeene vroetscap gesloten als dat burgermeesteren  
mette pater van 't Oude Hoff sullen overeencomen  
van de scaede dye 't Oude Hoff geleden heeft  
van 't overloepen van de weydelants leggende  
bezuyden der stedevesten van Alcmaer. 
 
 
35v 
 
Up huyden den xxiien novembris anno XVC LXXI. 
Soe is bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter  
vergadert wesende bij de meeste stemmen van de  
vroetscap geaccordeert,, als dat dye stede tot  
Amsterdam zal doen coepen zal tot behoeff van de burgerye x ofte  
xii last rogs, op zekere tijt ofte dach  
om 'twelck te doene, genomineert zijn Jacob  
Jacobss. Madder burgermeester ende Jan Janss. Steenhuys,  
vroetscap. 
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[in marge: van rog te coepen voir de stede] 
 
Up huyden den xxviiien novembris anno LXXI. Soe  
heeft de vroetscap gepersisteert bij 't voirgaende  
artykel beroerende x off xii last rogs te coepen voir de  
burgerie. 
 
 
[in marge: quytsceldinge van den exu van mijnheere den amptman tot Antwerpen ende zijnen  
kinderen] 
 
Tenselven dage is mede eendrachtelicken geaccordeert,  
als dat men mijnheeren den amptman tot Antwerpen  
ende zijnen kinderen, quytsceldinge sullen leveren  
van den exue van de goeden van hyer getransporteert  
ende dy ‘t om zekere diensten dye hij ende zijnen kinderen  
de stede gedaen heeft ofte noch doen sullen moge.  
 
 
[in marge: de boden x gulden van de honderste penninck] 
 
Up huyden den xven decembris anno XVC LXXI, soe  
is Pieter Buyser ende Wouter Claess. stadtboden  
bij de gemeene vroetscap toegevonden elcx de  
somme van tyen gulden, uuyt saecke van hoerluyder  
moeyten dye zij gehadt hebben in 't maenen,  
loepen ende draven van de iie ende iiie termijn van de  
honderste penninck. 
 
 
[in marge: de boomsluyter vijff gulden] 
 
Noch is Cornelis Bruynss. visschcoeper ende boomsluyter  
mede bij de meeste stemmen van de vroetscap  
toegevonden de somme van vijff gulden, uuyt  
zaecke van zijn moeyten dye hij gehadt  
heeft in ‘t wachthuys van de Spaense soldaten. 
 
 
[in marge: Pieter Spanjaert vyer jaer vrij excijs] 
 
Noch mede is Pieter Aerianss. alias Pieter  
Spanjaert gegunt vrij excijs van als gelijck  
een priester, den tijt van vyer jaeren.  
Ingaende Karsmisse naestcomende anno LXXI. 
 
36 
 
[in marge: vrijdom van excijs voir ’t provenhuys buten de Geestpoert] 
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Up huyden den xviien decembris anno LXXI, zoe is 
bij de gemeene vroetscap vrij excijs gegont het 
provenhuys van Pieter Claess. Palinck saliger memorie 
staende buyten de Geestpoort, van alle ‘tgundt 
dye arme proveniers van mannen ende vrouwen 
genyetende zijn van aelmisse tot hoerlieden alimentacie 
ende onderhout sonder meer. Ende dit tot 
wederseggen van der stede. 
 
 
[in marge: beroerende de lichtenisse van de pachter van de vulliscuylen] 
 
Up huyden den xxen decembris anno LXXI, soe is 
bij de gemeene vroetscap quytgeschonden 
de pachter vande vullis cuylen v ande 
noortzijde van de stede, de somme van 
vyer gulden uuyt zaecke dat die Gheestpoort 
bij de Spanjaers gesloten is geweest, sulcx 
datter geen vullis in de vulliscuyl gecomen is. 
 
1572 
 
[in marge: beroerende Baert Symenss.] 
 
Up huyden den xx en january anno LXXII stilo communi, 
soe is  bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert 
wesende eendrachtelicken geaccordeert, als dat Baert 
Symenss. voirtaen verlaten sal weesen van eenich officie deser 
stede te bedienen, zoelange als hij in alsulcke 
gesteltenisse is blijvende als hij nu ter tijt is ende 
of ‘t gebeurd, dat hij tot beter gesteltenisse quaeme, 
dat hij in zulcken gevalle mede de stedeofficiën 
sal helpen dragen als andere burgers. 
 
 
[in marge: accorderende ’t versoeck van Stoffel Aerianss. lijndraier] 
 
Upten xixen january anno XVC LXXII stilo communi, soe is 
bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert wesende, geaccordeert, ende gesloten 
‘t versoeck van Stoffel Aerianss. lijndraier ontseyt, 
beroerende ‘t setten van een pot ofte teerhuys achter 
zijn huys ende dat burgermeesteren van dier zaecke communiceren 
sullen met lijndraiers om proffijtelicx ter plaetse 
t’ordonneren tot voordel van der neringe. 
 
 
[in marge: beroerende de xe ende xxe penninck] 
 
Voort is geordonneert als dat burgermeesteren een 
project zullen doen maken omme te beantwoorden 
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‘t versouck van den commissaris beroerende de 
collectacie van de xe ende xxe penninck, omme ‘tselve 
de vroetscap wederom voor te houden over 
een dach ii, iii, ofte iv. 
 
Noch mede is geaccordeert ende geslooten als dat 
die stede desroyeren zal Otto van Steensel, commissaris 
van de tyende pende xxe penninck, van alle die costen 
dye hij doen zal. 
 
36 v 
 
[in marge: beroerende Lubbertsluysgen] 
 
Up huyden den xxiiien january anno XVC LXXII stilo communi, soe 
is bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert wesende, gesloten als dat men de commissaris 
te kennen gheven sal als dat die stede van Alckmaer 
bij requeste versoucken zal omme op bequame tijt deur queste 
bij de commissaris genomen te werden ende dat men eerstdaechs 
den bosdrager zal seynden nae boven met zeker requeste 
om te versoucken ‘t Lubbertsluysgen leggende te Restenburch 
in erffpachte te hebben. 
 
 
[in marge: beroerende Jacob Pieterss. van Eynchuysen] 
 
Up huyden den iien februaii anno XVC LXXII  
stilo communi, soe is bij de gemeene vroetscap, 
collegialiter vergadert weesende eendrachtelicken 
geaccordeert, als dat Jacob Pieterss. 
van Eynchuyse alhyer zal moegen comen 
mitter woone, onder alsulcke conditie 
als Claes Heynss. van Eedam opten xviien  
marty anno LXVIII stilo communi geaccordeert is. 
folio 19 hyer voren. 
 
 
[in marge: beroerende het dessroiement van de commissarys Otto Steenss.] 
 
Ten selven dage is mede eendrachtelicke geaccordeert, 
als dat men den commissaris van den xe ende xxen penninck 
dessroyeren zal van zijn costen in 't Gulden Hooft gedaen. 
 
 
[in marge: beroerende om te mogen kiesen vc van de catholycxste persoonen] 
 
Up huyden den xiien february anno XVC LXXII stilo communi, 
soe is bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert 
wesende eendrachtelicken gesloten, als dat mijn- 
heeren dye burgermeesteren volgen sullen d’appostille 
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bij mijn edele heere de stadthouder gestelt opte requeste 
bij burgermeesteren overgegeven, beroerende omme ‘t getal van de 
gedenomineerde personen te mogen augmenteren ende 
diminueren. 
 
 
[in marge: omme te vervolgen ‘t advys van Lubbertsluysgen tot Rustenburch] 
 
Noch is eendrachtelicken gesloten als dat mijnheren 
dye burgermeesteren met alder diligentie vervolgen sullen 
‘t advys bij de stede geimpetreert ande rentmeester van 
Kennemerlant beroerende Lubbertsluysgen tot Rustenburch. 
 
 
[in marge: om de stedevestens te bijten] 
 
Noch is geaccordeert, als dat burgermeesteren zullen 
mogen annemen om de stedevestens te bijten, zekere 
byerdragers om loon. 
 
 
37 
 
[in marge: omme nyeuwe huyer te maken van Jan Boeyes overtoem]  
 
Noch mede is geaccordeert, als dat mijnheeren de 
burgermeesteren nyeuwe huyre sullen moegen maeken 
mette pachters van Jan Boeyes overtoem. 
 
 
[in marge: omme uuytdeelers te kiesen van de stederoggebrooden] 
 
Voirts is geordonneert als datter vyer, vijff off ses 
personen gecoren sullen worden omme de roggebroeden 
onder de scamelen burgers uuytgedeelt te worden 
om vijfftalve stuver elcke broot. 
 
 
[in marge: van rog te coepen tot Antwerpen ofte elders in Brabant] 
 
Up huyden den xxiie february anno LXXII stilo communi, zoe 
is bij de ghemeene vroetscap collegialiter vergadert 
wesende eendrachteliken geaccordeert, als dat Heyndrick  
Cornelisz. verwillicht zal worden omme te reysen in 
Brabant met een adjunct ende aldaer te coepen tot 
behouff van de stede ende de burgerye vandien xv 
xvi, xvii, achtien, xix ofte xx last rogs, mits dat 
dat dye ghemeene vroetscap hen starck maken zullen 
omme dye penningen vandaen te furneren ende op te brengen, 
mitsgaders den voirnoemde Heyndrick Cornelisz. ende zijn 
adjunct te indempneren van als dat henluyden uuyt 
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saecke voirs. eenichsins soude moogen opcomen  
ende waer ‘t saecke dat hij totte xx last nyet commen en 
mochte, dat hij alsdan drye ofte vyer lasten tarw zal 
moogen coepen in de plaetse van de rogge ende om te vervollen 
die voors. xx last. 
 
 
[in marge: beroerende den tresorier] 
 
Voirts mede is eendrachtelicken gesloten als dat 
den tresorier alle zijn incommen selve zal moeten 
innen ende recouvreren, sonder den navolgende tresorier 
zijn restanten over te mogen leveren, ten waere datter 
eenyge restanten nyet recouvrabel en waren,’tselve 
zal hij den burgermeesteren aengeven. 
 
Noch is bij de gemeene vroetscap geaccordeert, als dat 
burgermeesteren bij provisie zullen moegen annemen tot 
een substituyt de manpersoon wonende met Willem de 
snijer, den tijt van drye maenten onder gelijcke 
sallaris van de voirgaende substituyt. 
 
 
[in marge: getaxeerde penningen nyet op en brochte selve getaxeerde penningen] 
 
Voirts is geordonneert als dat burgermeesteren versoeck  
sullen doen an ettlicke rijcke persoonen omme te vergaderen 
zeeckere penningen tot behoeff van de xx last rogs dye 
gecoft zullen worden in Brabant, mits indien 
zij tecort commen, dat zij alsdan de vroetscap zullen 
moegen taxeren om zekere penningen op te brengen 
elcx nae zijn sijn qualite ende bij gebreecke yemant zijn 
onwillich waeren getaxeerde penningen nyet 
op en brochte, dat alsdan burgermeesteren sullen die- 
selve getaxeerde penningen moegen opnemen op interest tot last van degheene 
dye se nyet op en brengt .. ende dat den tijt van 
drye maenten, waerinne eene yegelijcken hem daer- 
inne overgegeven hebben ende gheven overmits deser. 
 
37 v 
 
[in marge: van rog te coepen van ’t Oude Hoff] 
 
Up huyden den iiiie marty anno XVC LXXII stilo communi, 
soe is bij de gemeene stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert weesende eendrachtelicken geaccordeert, 
als dat burgermeesteren coepen sullen moegen van de 
pater van ’t Oude Hoff ii off iii last rog, te betalen 
op zekere tijt an gelde, mits dat hij wederom in de 
plaetse coepen sal rog offte tarv genoech totte oogst toe, 
committerende ‘tselve mijnheeren die burgermeesteren. 
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[in marge: van de ond rog over te nemen van Heyndrick onder’t Boomtgen] 
 
Voirts is bij de gemeene vroetscap geaccordeert, als dat burgermeesteren 
overnemen de sullen de helft van dye acht ofte ix last rogs 
liggende in de weeteringe dye Heyndrick onder ‘t Boomtgen 
sociis die stede van Alcmaer gepresenteert heeft. 
 
 
[in marge: van Cranck de byerdrager] 
 
Noch is geaccordeert, als dat de stede betalen zal mr. IJsbrant 
cyrurgijn van ‘t gunt dat hij totten dach van huyden toe 
verdient heeft an Cranck de byerdrager van ‘t scieten 
bosch, mits dat deselve Cranck voirts hem behelpen 
zal mitte stedemeester ende indien hij deselve stedemeester  
nyet en betrout, dat hij alsdan andere meesters zal mogen 
nemen tot zijnen costen. 
 
 
[in marge: van roers te coepen] 
 
Voirt is bij de meeste stemmen van de vroetscap geaccordeert,  
als dat die stede zal doen coepen vijfftig off 
lx roers tot behouff van dezelve stede van 
xx loeden in ’t pondt, lanck ix ellen off 
daeromtrent. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t passeren van de costen van de commissaris gedaen in ‘t Gulden Hooft] 
 
Voirt is bij de gemeene vroetscap geaccordeert, als 
dat men voir dese reyse passeren zullen dye costen 
bij de waert in ‘t Gulden Hooft overgeleyt, gedaen 
bij Otto van Steenzel commissaris van de xe ende xxen penninck. 
 
Up huyden den ixe marty anno XVC LXXII stilo communi 
soe heeft dye ghemeene vroetscap collegialiter 
vergadert wesende, geaccepteert dye ses last 
tarvs dye Heyndrick Cornelisz. onder ‘t Boomtgen ende 
Lieven Janss. zoe halff voor de stede ende halff voer 
henluyden gecoft hebben in Brabant, volgende heurluyden presentacie 
boven dye xvi last rogs die zij voir deselve stede gecoft hebben. 
 
38 
 
[in marge: beroerende d’exemptie van meester Jacob Boot.  
 
Es Boot rentmeester van den abdie zijn exemptie hier gegunt opten 9 january 1575 stilo  
communi gecontinueert] 
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Up huyden den xiiiien marty anno LXXII stilo communi, soe is bij de 
meeste stemmen van de vroetscap geaccordeert, als dat 
hij alhyer sal moegen comen metter woone meester 
Gerryt Boot, rentmeester van der abdie ende goishuyse van 
Egmont, met al sulcke exemptie X van wijn-, byer- ende 
andere excijsen gedurende zoelange als hij ’t officie van ‘t rentmeesterscap van der abdie 
bedienende is. Ingaende nae d’expiratie van deze tegenwoirdige pacht, ende beroerende 
ende beroeren d’exue zal hij sijn goeden tot allen moegen uuytvoeren sonder eenich exu te gheven van 
gelijcken. Indien hij alhier quame te sterven, soe sullen sijn kinderen mede ongehouden 
eenyge exue van zijn goeden te geven, maer quame zijn kint ofte kindereren alhyer te 
hilicken, zoe zulle zij gelden ende contribueren gelijck een ander poorter  als Craenhalls 
ballui van Bergen bij de vroetschap geaccordeert es 
geduerende zoelange als hij ‘t officie van ’t voirs. 
rentmeesterscap bedienende is, mits dat hij hem geen exemptie 
van wijn, byer ende andere excijsen volgen zal, zoelange 
als dese tegenwoirdige verpachtingen geduerende zijn 
 
Dye burgermeesteren wordden geauctorizeert omme de 
saecke van Jan Taemsz. tegens te consuleren 
ende vervolgen tegens Walich Janss. ende Pieter Janss. 
omme alzoe te recouvreren die penningen dye de 
stede verscoten heeft voor zijn proven beroerende 
het tastament van de voirs. Walich ende de bestemoeder. 
 
Tenselven daege is Pieter Baerntss. pachter van de 
vulliscuylen ande noortzijde van de stede quytgesconden 
ses gulden van zijnen pacht de anno LXXI. 
 
Van gelijcke is mede Toenis Janss. pachter 
van de vuylliscuylen ande zuytzijde van de 
stede quytgesconden gelijcke ses gulden. 
 
Up huyden den xxien marty anno LXXII stilo communi, soe 
is bij de gemeene vroetschap collegialiter vergadert 
weesenden eendrachtelicken geaccordeert, als dat 
burgermeesteren Floris van Alphen deurwaerden voor 
antwoort sullen gheven als dat hij ‘t placcaet 
van date den xxiiien february belangende de 
xe penning alhyer zal moegen publiceren gelijck 
als hij in andere steden gedaen heeft. 
 
Up huyden den iiien aprilis anno LXXII stilo communi, soe is  
bij de meeste stemmen van de vroetscap collegialiter 
vergadert wesende geaccordeert, als dat zoeverre 
dye burgermeesteren de stede taruwe connen vercoepen 
sonder scaede dat zij ’tselve sullen mogen doen, indien 
nyet sullen dyeselve tarv noch wat houden. 
 
38v 
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[in marge: beroerende de xe ende xxe penninck] 
 
Ten dage als voren is geordonneert als dat 
burgermeesteren sullen doen vernemen aen dye stede 
van Haerlem ende Amsterdam off dye onder 
collecteurs van de xe ende xxe penninck goedt 
zijn dan nyet. 
 
Noch mede is gestempt als dat men die missive 
van den Hove van Hollant van date den xxvien 
marty lestleden beroerende de xe ende xxe penninck 
beantwoorden zal, dat alzoo dye stede van 
Alcmaer in geen communicatie geroepen en wordt bij de 
Staten ofte bij de ses groote steden van Hollant, 
dat daeromme die stede van Alcmaer hen gaerne 
soude begeren te reguleren in alles conform de 
voirs. ses groote steden. 
 
 
[in marge: omme de rekeninge van den tresorier te sluyten] 
 
Voorts is geordonneert als dat dye visitatoers 
van de rekeninge van Jacob van Teylingen tresorier 
de anno LXX sluyten, teyckenen ende lauderen sullen 
alzoe dieselve visitatoers hoor rapport 
van alle zwaricheyden ende anders gedaen hebben 
de vroetscap. 
 
 
[in marge: beroerende die sackedragers] 
 
Voirt zijn burgermeesteren gecommitteert bij de vroetscap 
als dat zij mette sackedragers sullen accorderen 
van hoer sallaris,beroerende dat zij ses weken 
alle dagen de stedepoorten bewaert hebben 
ende dye stede vestens gebijt hebben. 
 
 
[in marge: dat een yegelick van de stede zal moegen coepen rog ende broot] 
 
Up huyden den viiie aprilis XVC LXXII nae Paesschen, 
soe is bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert wesende 
eendrachtelicken geslooten ende geordonneert, dat een ygelick 
burger van de stede, rogge zal moegen halen de sack 
om lvi st. off die broeden om iiii stuver ten huyse 
van de uuytdeelders, sonder hoer naemen op te laeten 
teyckenen. 
 
Es voort geordonneert als dat men buyten deser  
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39 
 
[in marge: van met rietdack te mogen decken buten dye stedepoorten] 
 
stede met ryet sullen moegen decken, maer zoe wye 
met hartdack zal willen decken, die zal ‘tselve 
moegen doen tot zijnen costen, sonder dat die stede 
haer die vierde pan betalen zal. 
 
 
[in marge: ‘t versoeck van Boschuysen wort hem ontseyt] 
 
Up huyden den iiien in may anno XVC LXXII, soe is bij de 
meeste stemmen van de vroetscap geslooten, als dat men 
‘t versoeck van Boschuysen, beroerende ‘t verscieten van de 
hondert gulden van de waert in ‘t Gulden Hooft hem ontseggen 
van gelijcken de bailliu van Kennemerlant. 
 
 
[in marge: om ‘t huys van Dirck van Foreest te repareren] 
 
Is voirts geordonneert als dat burgermeesteren het 
huys van Jan van Foreest, staende opte Myenterbrug 
zullen doen repareren ende nopende de huyere van 
‘tselve huys is in state gestelt, ter tijt toe dat 
de vroetschap starcker zal weesen. 
 
 
[in marge: ‘t versoeck van de rentmeester van de Vroonlanden wort hem ontseyt] 
 
Up huyden de xie may anno XVC LXXII, soe is eendrachte- 
licken bij de vroetscap collegialiter vergadert gesloten 
weesende geaccordeert, als dat dye stede den rentmeester 
van de Vroonlanden,  Frederick van der Zevender als commissaris 
van de hervattinge der dijckaige van der Zijpe met alle 
beleeftheyt ontseggen sullen zijn versouck beroerende 
als dat die stede van Alcmaer in hoere naeme soude 
willen verleenen om borge te worden voir alsulcke 
xii duysent ponden van xl grooten Vlaems ‘t pont 
als dye gemeene ingelanden van Gheestmerambacht 
tot behulp van de voirs. dijckaige sullen moeten opbrengen. 
Alzoe ‘tselve de voirs. stede nyet en soude moegen 
doen, sonder daervan te hebben expresse octroy. 
 
 
[in marge: beroerende de camers van de dienaers] 
 
Voirt is geordonneert als dat elcke dienaer zal 
hebben een camer in de Sackstraat sondermeer, mits 
dat dieselve dienaers die voirs. camers ofte 
wooningen sullen laten blijven in alder manieren 
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als zij die van der stede ontfangen sullen, sonder 
eenyge deuren ofte anders te versetten, ofte andere 
tymmeraige daerinne te doen op privatie van ‘t 
gebruyck van deselve camers ende tot wederseggen 
van de vroetscap. 
 
39v 
 
[in marge: die borgen van de xii duysent gulden tot hervattinge van de Zijpsche dijck] 
 
Up huyden den xviiie in may anno XVC LXXII, 
soe is bij de meeste stemmen van de vroetscap 
collegialiter vergadert weesende geconsenteert, 
soeverre Jan Louff Michielsz. van Amsterdam, 
Jacob Claess. penninckmeester, Aelbert Pieterss. Hoegelant, 
meester Jacob van Hoegelant zijn zoon, Meynnert 
van Heussen, Pieter Janss. Coeman ende Jan 
Janss. zijn broeder, cautionaris souden willen 
worden, elcx een voor al als principael voor 
alsulcke xii duysent gulden als dye oude landen 
gelegen onder de ouden Vriesschendijck 
gehouden zijn op te brengen tot hervattinge 
van de Zijpschedijck, achtervolgende de nyeuwe 
ordonnantie, dat alsdan dye stede van Alkmaer 
waerborgh zal worden, voor de voirs. penningen, 
mits leverende deselve stede acte van indempnite. 
 
 
[in marge: continuatie van Claes Franss. beroerende die brantemmers] 
 
Up huyden den xxien in may anno LXXII, soe is 
Claes Franss. schoemaker bij de meeste stemmen 
van de vroetscap gecontinueert den tijt van ii jaeren 
in ‘t officie van de brantemmers te repareren ende 
onderhouden nae ouder gewoonten. 
 
 
[in marge: dat Pieter Aelbertss. bij provisie opleggen zal cxliiii gulden etc.] 
 
Ten selven dage is mede bij de meeste stemmen 
van de vroetscat geresolveert, als dat Pieter Aelbertss. 
eertijts pachter van de byerexcijs bij provisie betalen 
zal de cxiiii gulden, viii stuvers, een blanck dye hij ande 
stede ten achteren is, zijn actie gereserveert zoe- 
verre hij doceren zal connen dat andere steden 
van Hollant van den impost gecort hebben van de 
Spaense soldaten ende andere soetelaers. 
 
 
[in marge: continuatie van de substituyt van den schout] 
 



102 

 

Noch is de substetuyt van mijnheere de schout 
gecontinueert drye maenden ingaende nae date 
van zijn eerste vierndel jaers. 
 
 
[in marge: beroerende te roepen Jacob van Teylingen as cautionnaris voir Claes 
Heyndricxss.] 
 
Noch mede is bij de vroescap geslooten, als dat 
dye stede Jacob van Teylingen zal doen roepen 
om betalinge te hebben van de penningen dye Claes 
Heyndricxz. van  Meyssen de stede van Alcmaer 
resterende is van de wijnexcijs, volgende d’ordonnantie 
ende verpachtinge van ‘t verhuyrboeck van de wijnexcijs. 
 
[op los inliggend blad] 
 
[in marge: dye vroetscap hebben voer goet gehouden ende gekent de persoonen bij mijn- 
heer de rentmeester van de Vroonlanden hyer overgegeven, mits hen stellende cautionnaris elcx een 
voor al voir de xii duysent gulden volgende ‘t artykel van den vroetscap van date den  
xviiien may lestleden. Actum den xiie may anno 1572 in kennisse van mij. 
 
De Teylingen] 
 

Borgen 
Mijnheer de commies Maerten van den Berge 
raidt ende commies van de financiën, 
meester Willem Schouten reeckenmeester, 
Jacob Claess. van Harinckarspel, 
Aelbert Pieterss. Hogelandt, 
meester Jacob van Hogelandt, 
Jan Henricxz. Lakencooper, 
Meynert van Heussen, 
ende Jan Michiel Louffenz. 
 
[op tweede los inliggend blad] 
        
Wij Olfert Gerritss. kuiper ende Cornelis Janssen alyals [alias?] Speckien 
beyde kuupers tot Enckhuysen, bekennen als dat wij alsnoch 
onsse  s—aeltonnen [sondeltonnen?] maeken, niet anders als wij in voertijden 
ghedaen hebben ende is ons ghekonsenteert onse duygen aftewerken, 
die wij noch bij ons hebben ende wij sien anders niet noch niet besuaert. 
In kennis der waerheyt hebben wij kuupers voirs. dit met onsse eeygen 
merck onderscreeven opten vijfden juny. 
Olfert Gerritss. merck 
 

Cornelis Janssens merck 
 
40 
 
[in marge: consent om te moegen coepen viii last rogs ende die uuyt te deelen om vier stuvers elck 
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broot] 
 
Up huyden de vie juny anno XVC LXXII, soe is 
bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert 
weesende eendrachtelicken geaccordeert, als dat dye 
stede zal doen coepen acht last rogs ende 
dye te laeten backen ende uuytdeelen om vyer stuvers, 
om welcke rog te coepen, gecommitteert zijn Jan 
Janss. Steenhuis ende Jacob Jacobss. Madder vroetscappen. 
 
 
[in marge: gedeputeerden tot Eynchuyssen] 
 
Up huyden den xxvie  juny anno LXXII, soe 
zijn meester Gerryt van der Nyenburch ende 
Claes Harcxz. bij de vroetschap gegenomineert 
ende gedeputeert. Omme met Guillaume 
Mostert commissaris te reysen tot Eynchuyssen 
ande lieutenant Sonoy, omme met hem te 
communiceren van der stedezaecke. 
Up huyden den iie july anno LXXII soe is Frederich van 
Zevender, rentmeester gesurrogeert in de plaetse 
van Claes Harcxz. 
 
 
[in marge: om rog te coepen ende an hem te nemen] 
Up huyden den xxviiie juny anno LXXII, soe is bij de 
gemeene vroetschap gesloten, als dat dye stede 
an haer zal nemen alsulcke rog als die vreemde 
man van Vlissingen alhyer gebrocht heeft, 
elcke sack voor iii gulden iii½ stuvers ende die te 
employeren voor de arme gemeente. 
 
 
[in marge: noch om rog te coepen] 
 
Voirts is Heyndrick Cornelisz. gecommitteert omme 
te coepen voor de stede x off xii last rogs 
‘tsij te Hoorn, Memelick, Colhorn ofte elders. 
 
 
[in marge: Pieter Dircxz. fabryckmeesteren] 
 
Den laesten juny anno voors. 
zoe is bij de meeste stemmen van de vroetschap 
geëligeert Pieter Dirxz. in de plaetse 
van Pieter Janss. Nyerop. 

 

Up huyden den iie july anno LXXII, soe is bij de gemeene 
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vroetschap gestempt als dat Baert Symenss. Ende 
Claes Harcxss. sullen spreken met Pieter Florisz. 

 
40v 
 
zuvelcoep off met eenig ander zuvelcoep 
omme ‘t henluyden t’accorderen off zij souden willen 
zuvel brengen in Zeelant tot heuren costen ende peryckel 
ende wederom x off xii last rogs wederom te 
brengen tot peryckel van de stede in de coop dye 
zij daer gecoft hadden, mits betalende de vracht. 

 

Up huyden den vyerden july anno XVC LXXII, soe 
is bij de meeste stemmen van de vroetschap 
collegialiter vergadert weesende geaccordeert, 
als dat men de regelpalen zullen doen slaen 
in ’t nau omtrent ten oisten van Matheeus Claessoons 
lant in de Voormeer. 

 

Voirts is bij de meeste stemmen van de vroetschap 
geaccordeert, als dat dye stede de Waech zal 
verpachten voor een jaer. 
 

Van gelijcken sal die stede verpachten de byerexcijs.  

 

Up huyden den vie july anno XVC LXXII, soe is bij de  
ghemeene vroetscap eendrachtelicken geaccordeert, 
als dat de stede an hoer nemen zal, het boscruyt 
leggende ten huyse van de oude scoutinne over stadhuys.  

 
41 
 
Up huyden den ixen july anno XV C LXXII, soe is bij de 
meeste ghemeene vroetscap collegialiter vergadert 
wesende eendrachtelicken geaccordeert, als dat Cornelis 
Janss. Schock scipper van Eemden sal brengen met 
zijn scip x, xii off xiiii last rog, waervoren 
hij te vrachte hebben zal l stuver van elck last. 
 
Voirts zijn Jacob van Waerdendel burgermeester ende Claes 
Harcxz. vroetschap gedeputeert omme tot Dordrecht 
te reysen in de communicatie van de groote ende 
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cleyne steden volgende ‘t scrijven van die van Haerlem. 
 
Noch mede is bij de vroetschap geordonneert, als dat 
die stede bij provisie sullen doen backen tot behouff 
van de scamele gemeente, de rogge van de conventen 
mits dat men deselve conventen de voirs. rogge 
wederom zullen geven van de stederogge altemet als 
zij die behouvende zijn. Actum den iiii en augusti LXXII. 
 
Up huyden den xviii en july anno XVC LXXII, soe 
heeft Guilliaum Mostart commissaris ende gouverneur 
over Alcmaer, versocht ande vroetschap om offgekeurt 
te worden tot fortificatie van der stede. Eerst 
‘t huys mette thuyn van Trijn Claesdr. zuvelcoepster, 
staende ende leggende ande westzijde van de Quaeckelbrug, 
noch ‘t huys van Cornelis Claess. Boon staende ande 
cingel buyten die Vriesschepoort ende noch ‘t huys 
van Jacob Cornelisz. staende buyten de valbrug 
van ‘t Nyeuwelant ande westzijde, ‘twelck bij de 
vroetschap geavoyeert ende geconsenteert es. 
 
Up huyden den xxiiien july anno XVC LXXII, soe 
is bij de gemeene vroetscap collegialiter vergadert 
wesende eendrachtelicken geconsenteert, als dat men 
dye sloet leggende achter de huysen op ‘t eyndt van de 
Leedt ande zuytzijde zullen demmen. 
 
Van gelijcken is mede geaccordeert, als dat men 
dye baghijnhoven responderende ande stedevestens 
belasten zullen om hoer ryetdack off te breecken 
ende ‘tselve wederom te decken met pannen. 
 
41v 
 
[in marge: ‘t rapport van Claes Harcxz. beroerende de communicatie van Dordrecht] 
 
Up huyden den xxviiien july anno XVC LXXII, 
soe  heeft Claes Harcxz. als thuys 
gecommen wesende uuyte communicatie gehouden 
bij de groote st ende cleyne steden van Hollandt 
tot Dordrecht zijn rapport gedaen de 
vroetscap, mitsgaders overgelevert 
alle stucken ende munimenten dye aldaer 
gehandelt is geweest, belovende dye 
costen daeromme gedaen dat hem dye 
gepasseert zullen wordden. Avoyerende ende 
consenterende oeck alle ‘tgundt dat bij hem ende 
Jacob van Waerdendel (medegedeputeerde) 
aldaer gehandelt ende geconsenteert es. 
 
 



106 

 

[in marge: gedeputeerden tot Eynchuysen te reysen an Sonoy] 
 
Up huyden den xxixen july anno XVC LXXII, soe 
zijn Claes Harcxz. burgermeester ende Cornelis 
Willemss. Croon vroetscap, bij de meeste stemmen 
van deselve vroetscap gecommitteert omme te reysen 
ande lieutenant Diederich Sonoy tot Eynchuysen 
op ‘t bescrijven van deselve lieutenant, beroerende omme te furneren 
eenyge penningen tot resistentie van de vianden, vroetscap 
belovende dye voirs. vroetscap van waerden te 
houden alle ‘tgundt dat bij den voirnoemde gecommitteerden 
aldaer gedaen ende gehandelt zal werden. 
 
 
[in marge: van den impost te renoveren] 
 
Up huyden den iiiien augusty anno XVC LXXII,  soe 
isser bij de meeste stemme  ghemeene vroetscap 
geaccordeert,, als dat men den impost wederom 
sullen renoveren om te collecteren, mits doende 
de publicatie zoe wanneer de knechten van 
hyer vertrocken sullen weesen, achtervolgende 
d’ordonnantie van de Staten ‘s lants van Hollants. 
 
 
[in marge: van cruyt voir de scuttebroeder] 
 
Voirts is geordonneert als dat die scuttebroeders 
bij provisie voir d’eerste vyertien daegen gelevert 
zal werden elcx een verndel pont cruyt. 
 
Voirts is eendrachtelicken gesloten als dat 
 
42 
 
[in marge: continuatie van noch een maent voir Claes Kip capiteyn] 
 
Capiten Claes Aeriansz. noch gecontinueert 
zal worden een maent na d’expiratie 
van de eerste maent, mits dat hij nyemant 
meer an zal mogen nemen dan hij nu ter tijt 
heeft, mits oeck dat hij zijn knechts monsteren 
zal alleer hij van de stede betaelt zal worden 
ende dat dye soldaten die gheen geweer genoech en 
en hebben sullen gehouden wesen tot hoeren peryckel 
geweer te coepen en off verlaten worden. 
 
 
[in marge: de substituyt is zijn offitie opgeseyt] 
 
Noch is de substituyt van de schout hem zijn 
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offitie opgeseyt. 
 
 
[in marge: om te recouvreren de penningen van ‘t affbreck van Symon Verwers huys] 
 
Voirts is mede gesloten als dat burgemeesteren 
zullen doen recouvreren de custinge van 
Symon Verwers offgebroken huys volgende 
de taxatie daervan gemaeckt. 
 
Noch is Jacob van Waerdendel gedeputeert 
omme mettet silver van de kerken te 
reysen ende te brengen tot Dordrecht. 
 
 
[in marge: om de penningen van Claes Heyndricxz. te executeren] 
 
Up huyden den vien augusty anno XVC LXXVII, soe is 
eendrachtelicken bij de vroetscap geaccordeert, 
als dat dye stede de penningen van Claes Heyndricxz. 
(an hem ofte zijn borgen) sullen innen ende executeren volgende d’ordonantie daer- 
van zijnde, sonder in eenyge submissie te treden. 
 
 
[in marge: gedeputeerdens om ‘t silver tot Haerlem ofte tot Dordrecht te brengen, mitsgaders omme 
in de communicatie tot Haerlem te reysen] 
 
Noch zijn Claes Harcxz. burgermeester ende Jacob van 
Waerdendel vroetscap, gedeputeert om mettet 
silver van de kerken te reysen nae Haerlem, ende in ‘t 
noot is voirts nae te trecken nae Dordrecht, 
mitsgaders oeck te bewaeren de communicatie 
dye tot Haerlem bij de Staten van Hollant 
gehouden zal worden opten xen augusty naestcomende 
op ‘t bescrijven van de gouverneur van Hollant 
mits volcomen macht hebbende omme eyntelicken 
in de resolutie van de Staeten te consenteren ende 
avoyeren beroerende de betalinge van de soldaten. 
 
Voirts sullen die voirs. gedeputeerden tot Haerlem 
vereyschen ande pachters van de impost van die 
van Haerlem, Delft ende Leyden ofte dye- 
selve pachters eenyge cortinge gedaan is 
van de Spaense soldaten. 
 
42v 
 
[in marge: gedeputeerde omme te reysen tot Eynchuysen]  
 
Up huyden den viiien augusty anno XVC LXXII, 
soe is Cornelis Willemss. Croon bij de gemeene 
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vroetscap gecommitteert omme te reysen tot 
Eynchuysen an Sonoy, op ‘t bescrijven van de- 
selven Sonoy van dato den vien augusty lestleden. 
 
 
[in marge: om die steen van de Clarissen ande stede te nemen] 
 
Voirts is bij de meeste stemmen van de vroetscap gesloten 
als dat dye stede an hoer zal nemen de 
steen van ‘t Clarissencloester, zoeverre zij dye 
gecrijgen moegen voir ‘t arbeytsloen. 
 
 
[in marge: beroerende de secretaris van de xx gulden dye hij ‘t gasthuys gecort heeft] 
 
Voirts isser geaccordeert, als dat dye stede betalen 
sal de xx gulden die de secretaris de regenten van 
‘t mannengasthuys gecort heeft van zijn pacht 
verscenen Sint Jan LXXI ende LXXII, overmits ‘t groote 
extraordinaris besogne dat hij gedaen heeft. 
Welck secretarisscap de stede an hoer genomen heeft den 
tijt van xii jaeren, ‘s jaers om liiii gulden ingaende Sint Jansmisse LXXII. 
Ende Frans van Teylingen is gecontinueert tot Sint Jansmisse LXXIII om xlii gulden. 
 
 
[in marge: dat die stede an haer zal moegen nemen het clerckambacht van Alcmaer} 
 
Nochmede is bij de vroetscap geaccordeert, als 
dat dye stede an hoer zal mogen nemen van de 
regenten van ‘t mannengasthuys het secretaryschap 
ofte clerckambacht van Alcmaer den tijt van 
x off xii jaer ende dit zoenae als die stede 
mette voirn. regenten sullen connen accorderen. Ende 
dat die verpachtinge ofte continuatie van ‘t 
voors. secretaryscap zal gescieden van de bij 
advys van de vroetschap. 
 
 
[in marge: dat dye scuttebroeders met zijdtgeweer sullen gaen bij dage] 
 
Up huyden den xiiien augusty anno XLC LXXII, soe 
is eendrachtelicken bij de vroetscap gesloten, 
als dat dye scuttebroeders bij dage met 
zijdtgeweer sullen gaen, sonder uuyt hoer 
gebuyerte te moegen gaen sonder geweer, 
hyervan sullen exempt weesen die van den gerechten. 
 
 
[in marge: van de lijndraiers opte stedevestens] 
 
Voirts is geordonneert als dat men alle dye lijndraiers 
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dye opte stedevestens gaen lijndraien, hoer pacht 
sullen opseggen, mits betalende nae advenant 
van de tijt off sullen elcx hoer tijt jaer uuytgaen 
sonder langer. 
 
Is geordonneert dat dye lijndraiers hoer huysgens 
sullen houden tot may eerstcomende LXXIII, sonder 
langer. Actum den xxven augusty 73. 
 
43 
 
[in marge: van cruyt voir de scuttebroeders] 
 
Voirts is mede geordonneert, als dat alle scuttebroeders 
dye op roers gestelt zijn, alle vyertien daegen 
een verndel cruyts zullen mogen halen van de stede 
tot wederseggende van de voors. stede. 
 
 
[in marge: om die van Haerlem te zeynden] 
 
Up huyden den xviiien augusty anno XVC LXXII, 
soe is eendrachtelicken bij de vroetscap 
geconsenteert volgende ‘t scrijven van die van Haerlem 
in date den xviien augusty voors. als dat dye stede 
dye van Haerlem sal seynden tot behouff van 
‘t leger voer Amsterdam een last souts, drye 
schippondt kaesen ende een douzijn vette scapen. 
Mits dat die stede daervan rembourssement 
zal hebben in den eersten ommeslach dye over ‘t gemeen lant 
geschieden zal, achtervolgende ’t inhouden van de voors. missive. 
 
 
[in marge: beroerende die boomsluyter] 
 
Voirts hebben dye vroetscap gecommitteert dye 
burgemeesteren, omme een boomsluyter aen te nemen 
zoe nae als zij die zullen connen ofte mogen becommen. 
 
 
[in marge: om met Jan van Foreest overeen te commen] 
 
Voirts hebben de vroetscap de voors. burgemeesteren 
gecommitteert omme met Jan van Foreest overeen 
sullen te comen beroerende de reparatie ende huyere van 
zijn huys van ‘t jaer LXXI ende LXXII. 
 
Up huyden den xxven augusty anno LVC LXXII, soe is 
bij de meeste stemmen gemeene vroetscap gesloten, als dat 
dye burgemeesteren de rectoor zijn offitie sullen opseggen 
achter Heyligen naestcomende, mitsgaders van de  
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meesters in ‘t neerschool. 
 
Voirts zijn genomineert Jacob van Waerdendel, Jacob 
Dircxss. ende Maerten Lobbrantss. tot visitatoers 
van de rekeninge van de broeden van de collecteurs van de 
poirtere geersen, van ‘t morgengelt van Dirk Joosten 
ende van ‘t boscruyt daer Jan Aerianss. d’administratie 
gehadt heeft. 
 
43v 
 
[in marge: continuatie van de kerckmeesteren] 
 
Voirts zijn bij de meeste stemmen van de vroetscap 
gecontinueert die kerkmeesteren in hoer offitie 
omme d’administratie daeroff te hebben als zij tot 
haertoe gehadt hebben. 
 
 
[in marge: van de iiic gulden van Jan Bartelmeusz. backer] 
 
Voirts is eendrachtelelicken van de vroetscap gesloten, 
als dat dye iiic gulden dye Jan Bartelmeeusz. 
backer die stede bijgeleyt heeft, dat men 
hem dieselve penningen wederom restitueren 
zullen te may naestcomende anno LXXIII mitte 
renten vandien. 
 
 
[in marge: van de aerde te brengen ande stedevestens] 
 
Voirt is eendrachtelicken geaccordeert, als dat 
dye hoomanscappen van de buyerten de opgeworpen 
aerde uuyte stedegraffen vestens sullen brengen opte 
stedevestens ande muyeren, mits dat die stadt 
deselve aerden sullen doen brengen met scuyten binnen der stede. 
 
 
[in marge: van de mennonisten] 
 
Voirts is geordonneert als dat men de menonisten 
voirhouden sullen van de steen totte Clarissen te 
bicken ende opsetten tot heuren costen, mitsgaders de 
poeyng opte stedevestens te brengen ende hoer conform 
te maken met die van Hoorn. 
 
 
[in marge: dat de regenten van de outaren hoer incoompsten zullen aenbrengen] 
 
Dye burgemeesteren wordden van den vroetschap 
geauctorizeert omme voer hem t’ontbieden 
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de raids ofte regenten van de outaren in de  
parochiekerke gestaen hebbende ende heurluyder 
incoompste bij gescrifte aen te brengen, omme 
dat gesien hebbende de vroetscap daervan 
rapport te doen. 
 
 
[in marge: beroerende de burgemeesteren ende tresoriers so elcx sijn incoompste in zijn 
tijt in te maenen] 
 
Voirts is eendrachtelicken bij de vroetscap geaccordeert, 
als dat alle burgemeesteren in der tijt weesende 
d’incoomste van de stede sullen doen inwinnen ende 
excecuteren binnen een halff jaer nae d’expiratie 
van hoeren tijt ende daervan de vroetscap rapport 
te doen off bij faulte vandien dieselve 
incoompste te moegen verhalen. Voirts dat 
gheen tresorier een ander navolgende tresorier 
eenyge restanten zal overleveren, maer zal 
gehouden wesen dezelve zijne resten selver te innen. 
 
44 
 
[in marge: gecommitteerden totte dachvaert van de Staten tot Haerlem] 
 
Up huyden den xxixxe  augusty anno XVC  LXXII, 
soe zijn Claes Harcxz. burgermeester ende Jacob 
van Waerdendel vroetscap, bij de meeste stemmen 
van de vroetscap gecommitteert, omme te reysen 
in de vergaderinge ende communicatie van de Staten 
van Hollant, dye op maendach den eersten septembris 
tot Haerlem vergadert sullen weesen, volgende 
‘t schrijven van de grave van de Marcke van date den 
xxviien augusty 72. Gelovende van waerden te houden 
alle ‘tgundt dat bij de voirs. gecommitteerden aldaer 
gedaen, gehandelt, belooft oft getracteert ende gesenteert 
zal mogen werden. 
 
 
[in marge: ‘t ontsegg van ‘t versouck van die van Haerlem, beroerende’ t leggen van een  
nyeuwe spoeye in den nyeuwen dam] 
 
Is bij de volle stemmen van de vroetscap, ‘t versouck 
van dye van Haerlem ontseyt, beroerende  ‘t besteck 
van ‘t leggen van een nyeuwe spoeye in de nyeuwen 
dam tot Uuytgeest, alzoe dye stede daer- 
van in processe staet alsnoch ongedecideert 
tegens dye van de uuytwaterende sluysen. 
 
 
[in marge: om Clement Volckertsz. zijn achterstallige renten te betalen] 
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Voirts is mede bij de volle stemmen van de vroetscap 
geconsenteert als dat dye stede betalinge zal 
doen Clement ende Dirck Volckersz. van de achterstallige 
renten bij hem opte voirs. stede verscenen 
geduerende zijn uuytlandicheyt ende dit onder 
cautie soufficiant, zoeverre als ‘t hem doenlick is. 
 
 
[in marge: dat die autaerbryeven berusten zullen onder burgermeesteren] 
 
Is mede bij de volle stemmen van de vroetscap 
geaccordeert, als dat dye stede bewaren 
ende onder hem zal houden alle dye bryeven 
dye de regenten van de outaren binnen der 
parochiekercke onder burgermeesteren gebrocht hebben. 
 
 
[in marge: 2 predicanten bij provisie] 
 
Is voirts geconsenteert als dat die supplianten van de 
gereformeerde relige bij provisie twee 
predicanten sullen hebben dye gecontenteert 
sullen worden uuyt alsulcke goeden 
als men daertoe gevougelicxste sullen connen 
bevinden. 
 
44v 
 
[in marge: beroerende de capiteyn Trier] 
 
Up huyden den xiie septembris anno XCC LXXII, 
soe is bij de ghemeene vroetscap geaccordeert, 
dat zoe wat costen Willem van Tryer ende Lodewijck 

   Frens deden volgende d’acte ende obligatie bij Aelbert 
Cornelisz. burgermeester daervan overgelevert ende 
geteyckent, dat hem dye stede daervan vrijen 
ende indempneren zal. 
 
 
[in marge: beroerende Claes Heyndricxss.] 
 
Ten daege voirs. soe is Claes Heyndricxz. van Meyss 
bij de gemeene vroetscap geaccordeert, atterminatie 
van vijff halve jaeren nae date van desen om zijn 
achterweesen van de stede. ^ zoe van byer als van wijn te vollen zal op te leggen ende te betalen 
sonder eenygen cortinge te mogen eysschen hyervan, is Jacob van Teylingen borch geworden, mits 
oick dat de oude borgen in hoer 
geheel blijven sullen, volgende ’t verhuyerboeck ende 
onvermindert vandien. 
te betalen, mits binnen acht daegen  
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stellende cautie suffisant, daer de vroetscap mede 
genoegen zal 
 
 
[in marge: beroerende capiteyn Trier] 
 
Up huyden den xxiiien  septembris anno XVC LXXII, 
zoe hebben mijn heeren van den rade collegialiter 
vergadert wesende gansselicken ende al 
gecommitteert. Dye burgermeesteren omme met 
capiteyn Trier overeen te comen van de 
uuytcoep van zijn knechten, volgende ‘t scrijven 
van de stadthouder, ‘tsij om hondert dalers, 
hondert cronen ofte meer bove ‘tgundt de vijftich 
gulden die hij op huyden van burgermeesteren ontfangen heeft 
ende de Deffroy. 
 
 
[in marge: beroerende Leenaert de doelknecht] 
 
Voirts is Leenaert, doelknecht geconsenteert 
betalinge te hebben van de v gulden xvi stuver dye 
hij eysschende is van was ende smeercaerssen, mits hem 
affcortende ‘tgundt dat hij ontfangen soude mogen 
van de stedevestens ende baghijnhoven. 
 
 
[in marge: omme de clocken uuyte dorpen te doen halen] 
 
Voirts is mede geconsenteert als dat burgermeesteren 
ontbieden ende doen halen sullen alle die clocken 
wesende in de omleggende dorpen van Alcmaer 
tot behoeff van gescut ende mede omme een 
clock te brengen opte toon tot een slachclock 
in de plaete van de tegenwoirdige clockslach.           
 
 
 
45 
 
[in marge: continuatie van de meester Jacob in ’t benedenschool] 
 
Voirt is meester Jacob in ‘t benedenschool gecontinueert 
in zijn offitie tot Lichtmisse naestcomende. 
 
 
[in marge: om mr. Nanninck van Foreest te spreken van ‘t pentionaryschap] 
 
Voirts hebben de ghemeene vroetscap gecommitteert 
mijn heeren dye burgermeesteren omme met meester 
Nanninck van Foreest te communiceren ende voer 
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te houden van ‘t pentionnarischap deser stede 
ende hoe nae zij met hem soude connen 
accorderen ende dit op ‘t believen van de vroetscap. 
 
 
[in marge: commissarissen omme te vereyschen lectuer van de commisssie van de lieutenant] 
 
Claes Heyndricxz. van Meyssen ende Jacob 
Dircxss. zijn gecommitteert omme te vereysschen 
van de lieutenant lectuer van zijn commissie 
omme vroetschappen te moegen ordonneren. 
 
 
[in marge: omme t’executeren de penningen van ‘t offbreck van Symon Verwers huys] 
 
Voirts is geordonneert als dat burgermeesteren 
de twee termijnen van de getaxeerde 
penningen van ‘t offbreck van Symon 
Verwers huys sullen doen executeren. 
 
 
[in marge: om meester Nannick an te nemen tot een pentionnaris] 
 
Up huyden den xxven septembris anno XVC LXXII, 
soe is bij de gemeene vroetscap collegialiter 
vergadert wesende gesloten ende  geresolveert, 
als dat mijn heeren dye burgermeesteren met mr. 
Nanninck van Foreest overeen zullen moegen comen 
soe nae als zij connen beroerende het pentionnarischap deser  
stede. 
 
 
[in marge: taxateurs totte leeninge van de rogge voir de scamele poirterie] 
 
Voirts zijn Pieter Dircxz. van Neck, Heyndrick 
Cornelisz. onder ‘t Boomtgen ende Garbrant 
Gerritss. lakencoeper gecommmitteert tot taxateurs 
van de penningen over de poirterie tot leeninge 
van de rogge voir de scamele poirterie. 
 
Sijn burgermeesteren veraccordeert achtervolgende d’ordonnantie 
van de vroetschap met mr. Nannins van Foreest dat hij ingaende 
zijn sallarium van de eersten octobris anno LXXII hebben zal 
jaerlicx iic vijftich gulden waervan hij ‘t vierendeel alle 
vierendel jaers sal mogen ontfangen, mits oick dat hij 
vrijheyt zal genieten van excijs van wijn, bier ende 
andere victuaille dien hij voir zijn huysgesin behoeffen zal, 
gelijck hij oick vrij zal zijn van de scutterie, van waecken 
ende andere personele belastingen. actum den xxviien septembris anno 
XVC LXXII. 
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45v 
 
Up huyden den xxven septembris anno XVC 
LXXII, soe heeft mijnheer de lieutenant 
over ‘t gouvernement van Alcmaer Guillaume 
Mostaert verthoent de continuatie van zijnder 
excellentie over ‘t gouvernement der voirs. stede, 
versouckende ende belastende de vroetscap ende 
regierders derselver stede hem daervoor te 
houden ende te kennen ende nyet te handelen 
in gemeene lantszaecken van importantie, zonder 
zijn advys. Oeck dat hem de electie 
van de regenten es competerende ende dat dye 
vroetscap nyemant en zullen deputeren noch 
uuytseynden in gemeene lantszaecken sonder 
zijn advyse, behouden die voirs. stede hoer 
privilegiën ende vrijheeden mitsgaders andere 
politycque zaecken. 
 
 
[in marge:  presenten/ Floris van Teylingen, Claes Harcxz., Aelbert Corneliss. burgermeesteren 
Willem van Ryetwijck, Jan Jacobss. Brouwer, Jacob Allertss. 
scepenen Claes Heyndricxz. Jan Janss. Steenhuys, Jacob Dircxz., Maerten Lobbrantss. Matheeus 
Claess., Jacob Jacobss. Madder ende Cornelis Pieterss. Halffvaesten, vroetscappen] 
 
Dye presente burgermeesteren, schepenen ende 
raeden collegialite vergadert weesende, 
consenteren in’t versoeck bij mijnheer 
de lieutenant hyer boven gedaen, 
uuytgesondert Cornelis Willemss. Croon 
ende Evert Jansz. Stuling vroetscappen. 
Cornelis Willemss. Croon is tevreden ‘tselve 
versoeck te obedieren, soeverre de lieutenant      
daeroff vertoent zijne commissie ende speciale 
last van des Princen van Oranje. 
 
Evert Janss. seyt ende sustineert dat men     
de electie van de vroetscap seynden zullen  
ande stadthouder van Hollant volgende 
de privilegie van Alcmaer. 
 
Upten xen novembris anno XVC LXXII is bij de vroetscap 
geconsenteert dat alsulcke penningen iiii gulden xvi st. als Jacob Janss. 
vischcooper ten achteren gegaen es, in’t soetelen van de 
soldaten tot Saerdan hem sullen mogen comen tot    
affcortinge van de vischbancken, mits dat die stede 
dieselve penningen sal mogen recouvreren ende versoucken 
van de Staeten. 
 
46 
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[in marge: continuatie van de substituyt van de scout] 
 
Up huyden den viiIen octobris anno XVC LXXII, 
soe is Jan Cornelisz. substituyt van de scout 
gecontinueert in zijn offitie ‘s jaers om sessendartich 
gulden te betalen van verndel jaers tot verndel jaers, 
mits dat dye stede mits dat dye stede hem 
‘t officie zal moegen opseggen tot hnl heuren wille. 
Ingaende prima octobris lestleden. 
 
Up huyden xiiien octobris anno XVCLXXII, soe is 
eendrachtelicken bij de vroetscap geaccordeert, 
als dat dye stede de rogge van Jan Toorn off 
Euwout Pieterss. zal moegen coepen op twee 
ofte drye maenten dach tot behouff van de scamele 
gemeente ende dat dye penningen die alsoe gecollecteert 
worden van de burgerye tot leeninge, dat dyeselve penningen 
geëmployeert sullen worden tot betalinge van de xxic gulden 
bij de Staten over Alcmaer ommegeslagen, ende de mits dat 
dieselve xxic gulden bij andere middelen wederomme 
ommegeslagen sullen wordden tot behouff van rog voir de 
gemeente. 
 
 
[in marge: dat men die getauxeerde penningen van de Spanjiaerd sullen executeren] 
 
Up huyden den xde novembris anno XVC LXXII 
is eendrachtelick bij de vroetschap collegialiter 
vergadert zijnde geordonneert, dat men die onbetaelde 
getauxeerde penningen tot onderhout van de Spaense 
soldaeten sullen executeren. 
 
 
[in marge: van de ce penninck] 
 
Is voirts mede geresolveert dat men die honderste 
penninck sullen collecteren nae uuytwijsen die 
oude quoyeren. 
 
 
[in marge: van de c gulden van Thomas] 
 
Voirts is mede bij de meeste stemmen van de vroetschap 
geordonneert, dat men die hondert guldens dairinne  
Thomas Bartelmiesz. overmits zijn vertreck vervallen 
is, sullen executeren.    
 
[in marge: van de wacht opte toorn] 
 
Is mede eendrachtelicken bij de vroetschap geordonneert, 
dat Pieter Michielss. clocksteller ende zijn medehulper 
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voir ‘t waecken opte toorn sullen hebben elcx twee 
stuvers ende dit van de eersten septembris tot den laesten 
february beyde incluys ende van de eersten marty tot den 
laesten augusty mede incluys elcx drie groot, des sullen 
zij gehouden wesen ‘s avonts een halff ure nae ‘t offlaeten 
van ‘t stedeclocken beginnen te blasen tot ‘s morgens toe dat 
het stedeclockgen beginnen sal te luyen. 
 
46v 
 
[in marge: van de oude bagijnenweyt in erffpacht te crijgen] 
 
Voirts worden die burgermeesteren geauctoriseert 
te solliciteren omme die oude baghijnenweyt, 
leggende ande zuytzijde van de stede van Alcmaer 
ande vesten te moghen hebben in eenen erffpacht. 
 
 
[in marge: voir den armen rog te coopen] 
 
Up huyden den xviien novembris anno LXXII is 
eendrachtelic bij de vroetschap collegialiter verga- 
dert zijnde, geordonneert dat men bij provisie zoe 
van de burgers als op die weeckmarcten rog sullen 
coopen omme in ‘t laest van dese weeck den armen 
burgers broot uuyt te deylen, elcke broot voir 
vijftalffve stuver. 
 
 
[in marge: wie men broot uuytdeelen zal] 
 
Is voirts geresolveert dat men nyemant buyten 
der stedepoirten woonende eenich broot uuytdeelen 
sullen ende binnen der stede anders nyemant dan die 
jaer ende dach poirter geweest hebben ende nyet om 
goidswillen gaen. 
 
Voirts dat gheen hooman eenyge brooden sal 
moegen uuytdeelen buyten zijn hoomanschap. 
 
 
[in marge: van Erin Jansdochters huys] 
 
Voirts is mette meeste stemmen geaccordeert, 
dat men Erin Jansdochters huys, staende bij de Waech 
opcoopen sullen ende twee ofte drie persoonen ordon- 
neren die ‘tselve huys tauxeren sullen, dat men 
oick Erin Jansdr. adverteren ’t voirs. huys voir 
Lichtmisse te ruymen ende dat burgermeesteren het offbreck 
vercoopen sullen. 
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[in marge: van de vruchten van ‘t Heyligeesthuys] 
 
Is voirts mede geresolveert dat die vruchten comende 
van ‘t Heyligegeesthuys geëmployeert sullen worden, 
d’een helft tot prouffijt van ‘t mannengasthuys ende 
d’ander helft tot prouffijt van ‘t Sinte Elysabetsgasthuys. 
 
 
[in marge: ‘t mannengasthuys te transporteren in ‘t minnebroersclooster] 
 
Is noch eendrachtelicken geordonneert dat men het 
mannengasthuys transporteren sal in ’t minnebroers- 
clooster ende dat die stede het Witte Baghijnhoff 
mitte lasten tot haer zal nemen. 
 
 
[in marge: is meester Floris toegeleyt viii gulden voir zijn extraordinaris moeyten] 
 
Is mede geaccordeert, dat mr. Floris Stevensz. stadts- 
cyrurgijn voir zijn extraordinaris moeyten dat hij diversche 
soldaten die in de Sanpoort gequest zijn ende elders gecureert 
heeft, hebben zal acht gulden. 
 
47 
 
[in marge: Mathijs gecommiteert om boscruyt te coopen] 
 
Voirts soe is Mathijs Reyersz. gecommiteert te reysen 
nair Enchuysen ende aldaer vc ofte vic  pont boscruyt voir 
die stede te coopen, zo carrelcruyt als voir groff gescut 
ende dat op een seckeren tijt dach. 
 
 
[in marge: van ‘t stedelant te verhuyeren] 
 
Up huyden den xxiiiien novembris anno LXXII is 
eendrachtelick bij de vroetschap collegialiter vergadert 
wesende geordonneert, dat die burgermeesteren het stede- 
lant leggende bij ‘t Nyeuwelant in openbaer verhuyeren 
zullen. 
 
 
[in marge: dat die rijckste burgers de stede sullen leenen] 
 
Is voirts eendrachtelicken geordonneert dat men 
omtrent hondertendetwintich van de rijcxste burgers 
bij gescrifte stellen sullen ende dieselve tot leeninge 
van de stede elck nae zijn qualite tauxeren tot die 
somme toe van achtentwintichhondert off drie duysent 
gulden ende zijn bij de meeste stemmen tot tauxateurs 
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geordonneert Bartelmies Symonss., Cornelis Willemsz. 
Croon ende IJsbrant Allertss. ende tot collecteurs Jacob 
Aeriansz. Boegel, Jacob van Waerdendel ende 
Evert Janss. Stuyling. 
 
 
[in marge: wat men den Staeten antwoirden sal] 
 
Is voirts mede eendrachtelicken geresolveert dat 
men op ‘t rapport van mr. Nannins van Foreest den 
Staeten voir antwoirt geven zal, dat die stede 
haer excijsen nyet en mach onbeeren, zoo deselve 
grootelick met ordinaris ende extraordinaris lasten  
beswaert es. 
 
 
[in marge: van ‘t gescut te besten te gieten] 
 
Is voirts bij de meeste stemmen geordonneert dat die 
burgermeesteren mette meester van ‘t gescut te gieten over- 
een sullen comen zoe zij best moegen. 
 
 
[in marge: van ‘t boscruyt bij Mathijs gecoft te accepteren] 
 
Voirts es eendrachtelicken geaccordeert, dat men 
die vijffhondert pont carrelcruyt bij Mathijs 
Reyerss. tot Enchuysen gecoft, sullen accepteren 
ende metten alhier schicken te crijgen. 
 
 
[in marge: Claes Harcxss. ende Croon versoucken remboursement van haer verscooten penningen] 
 
Hebben op huyden Claes Harcxss. ende Cornelis Willems 
Croon aen den vroetschap versocht te hebben remboursement 
van de penningen bij haer verschooten ter cause dat sij op den 
xen decembris anno LXXI in Den Haege gedachvaert geweest 
hebben om den troubel van de Spangaers ende es die 
sake bij de vroetscap in staete gestelt. 
 
47v 
 
Up huyden den eersten decembris anno LXXII 
is bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde 
geaccordeert ende geordonneert, dat men den 
waerdinnen bij provisie betaelen zal ‘tgheene 
die wagenluyden die de knechten van Enchuysen tot 
Alcmaer hadden gevoert omtrent Sint Jansmisse 
lestleden verteert hebben, mits dat men neersticheyt 
doen zal omme dieselve penningen te recouvreren van de 
dorpen, van wien die wagenluyden uuytgesonden 
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waeren. 
 
Worden die voirgaende burgermeesteren gecommiteert 
mit Jan Jacobss. coopman, Jan van Hoorn ende 
Jan Gerritss. cuyper te accorderen ter cause 
dat zij elcx een Haechse ende een Haerlemse reyse 
gedaen ende oick een reys in de Santport ende dat 
men versoucken zal van de Staete zoeverre 
het mogelick es remboursement van deselve costen. 
 
Voirts is die vroetschap geresolveert tevreden 
zijnde dat bij die Staeten gemaict zal worden een generale 
ordonnancie van gelijcke accijsen van bier ende wijn over 
die steden ende dorpen van Hollant, welverstaende 
dat in die dorpen van ‘t Noorderlant zal gestelt worden 
zekere scattinge opte morgentaelen den huysluyden 
aldair eygentlicken toecomende, sonder dat die landen 
toecomende eenyge in der stede wonende tot die scattinge 
sullen contribueren, dat oick gelijcke accijsen over die 
harbergen in de dorpen gestelt sullen worden, sonder 
dat die huysluyden bier ofte wijn inleggende voir 
haer selfs eenyge ontlastinge sullen genieten van de 
scattinge over haer eygen landen ofte morgentaelen 
gestelt. Is oick ‘t advys van de vroetschap dat men om 
te vervallen d’oncosten der steden, een yegelick stadt 
zal toelaten dieselffde te vinden nae zijluyden te raede 
sullen bevinden. 
 
Is voirts geordonneert dat diegheene die enyge 
penningen ‘tzij van verschenen renten ofte anders, sonder 
eenyge generale leeninge hier onder te begrijpen, aen die  
stede ten achteren es, dieselve penningen hem sullen 
strecken tot affcortinge van de leeninge dair hij op gestelt 
es, mits dat hij mitte rest boven die leenynge hem commen 
noch eenen wijl tijts vertoenen zal.  
 
[in marge: van Marytdr. Drijvers] 
 
Burgermeesteren worden geauctorizeert te handelen met 
Marytgen Drijvers om an haer achterstallige pacht van de 
meervischvloten te mogen ontfangen een termijnbrieff. 
    
48 
 
Voirts zoe is eendrachtelick geordonneert dat men den- 
gheene, die de stede leeninge doen zullen voir oogen 
houden zal off zij die penningen bij haer die stede geleent, 
die stede sullen willen laeten houden op lossrenten den 
penning sestien off op lijfrenten den penning ses.  
 
Voirts dat men dese leeninge sullen moegen betaelen 
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met gout oft silver, ‘t silver tot xvii stuvers ‘t loot ende 
‘t gout tot discretie van degheenen hem des verstaende. 
 
Voirts dat burgermeesteren die leeningen sullen mogen 
innen met zulck recht als ‘t haer gelieven zal ende 
soe wie onwillich blijft ende hem in recht laet 
betrecken, in sulcken gevalle sullen die penningen  
uuytgeleyt worden opte helfte meer weder. 
 
Voirts worden burgermeesteren geauctorizeert dat zij 
op ‘t versouck van Guillaume Mostaert, lieutenant over 
Alcmair, sullen moegen opnemen tot omtrent duysent 
gulden aen laecken tot betaelinge van de soldaten, mits dat 
die voirs. lieutenant haer van de Staeten zal leveren 
brieven van verzeeckertheyt. 
 
Up huyden den xien decembris anno LXXII is 
bij de meeste stemmen van de vroetschap collegialiter 
vergadert wesende geaccordeert ende geslooten, dat 
men Nicolaes Ruychaver met zijn soldaten, achtervolgende 
‘t scrijven van joncheer Diedrick Sonnoy gouverneur tot 
Enchuysen, Hoorn, etc. bij provisie sullen innemen ende 
twee persoonen van de vroetschap ordonneren die aen 
d’Excellencie van Prinche van Oraengien reysen sullen om hen 
alle gelehentheyt deser stede aen te geven, waer- 
toe bij de meeste stemmen geordonneert zijn Cornelis 
Willemsz. Croon ende Cornelis Janss. van der Nijenburch. 
 
Is voirts geordonneert dat alle vreemde persoonen die 
binnen ses weken herwaerts hyer binnen der stede 
gecomen zijn ende geen poirters zijn, vertrecken sullen 
moegen off den stede eet doen, zo van gelijcken sullen 
moegen doen alle vrouwen ende kinderen beneden haer 
jaeren met zoveel goet alst elcx seffs dragen mach. 
 
48v 
 
Is voirts Philips Cornelisz. gecommitteert 
te reysen aen joncheer Diedrick Sonnoy om hem 
te kennen te geven dat die stede niet voirsien 
en is van victualie, cruyt noch gescut. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t silver van de leeninge] 
 
Is mede Symon Garbrantss. goutsmit, gecommitteert 
te reysen mitte gedeputeerden nae Delft ende 
voirts nae Dordrecht om ‘t silver van de leeninge 
gecomen an gelt te wisselen. 
 
Voirts worden burgermeesteren geauctoriseert ende 
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bevolen die restanten van de leeninge te innen. 
 
 
[in marge: dat die stede die vier excijsen an haer houden zal] 
 
Up huyden den xviien decembris anno LXXII is 
bij de meeste stemmen van de vroetschap collegia- 
liter vergadert wesende geordonneert, dat die 
stede die vyer excijsen als byerexcijs, wijn- 
excijs, corenexcijs ende die lakenexcijs nyet veylen 
noch verpachten, maer bij provisie an haer houden 
zal ende twee persoonen ordonneren om dieselve 
excijsen te bedienen, mits dat elcke persoon dair- 
voir genieten zal vijff pont groot ‘s jaers ende dair- 
toe exempt wesen van soldaten ende dat die stede 
altijt bij de tijt off zal mogen. 
 
 
[in marge: dat alle zeevisch in den offslach moet comen] 
 
Is voirts geordonneert dat nyemant wye hij 
zij, eenyge zeevisch binnen deser stede zal 
moegen vercoopen voir ende alleer dieselve in den 
offslach geweest zal hebben ende zal een yegelick 
zijn eygen visch mogen mijnen ende dairmede 
opte marct sitten om te vercoopen, sonder te 
mogen met eenyge visch langs die straet te loopen 
om te vercoopen voir ende alleer die clocke thien 
geslagen zal wesen. Ende dat die burgers 
die geen bancken hebben voiran sullen staen ende 
die vreemde dairan volgen. 
 
Is voirts Symon Cornelisz. Comans voir de ettinge 
van ‘t weytgen opte Conincxwech bij de meeste 
stemmen toegevonden ses gulden. 
 
[49] 
 
[in marge: beroerende den stadtboden extraordinaris moeyten] 
 
Is mede een stedeboden voir haer extraordinaris 
diensten ende moyeten toegevonden elcx xxii gulden   
die twee jaer gedient hebben ende Jan Reyerss. die een jaer 
gedient heeft elff gulden ende d’ander elff gulden Wouter Claess. 
 
 
[in marge: ce penning acht dagen in staete] 
 
Up huyden den xxen decembris anno LXXII is bij de 
volle stemmen van de vroetschap collegialiter vergadert 
zijnde die collectatie van de hondersten penninck overmits 
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het inconvenient van de knechten ende anders acht dagen 
in staete gestelt. 
Is voirts geconsenteert dat burgermeesteren mijnheer 
die lieutenant Guillaume Mostaert vijftich gulden 
geven sullen, die daervan mede den diepers van de vesten 
elcx een weynich gheven zal om huerluyden bij provisie 
tevreden te stellen. 
Is noch geordonneert dat men een persoon ordonneren zal 
die met ‘t silver gecomen van de leeninge met een 
pinck buytenom nae Dordrecht vaeren zal om ‘tselve 
an gelt te wisselen. 
Is mede geordonneert dat burgermeesteren mijnheer den 
lieutenant Guillaume Mostaert noch tzeventich gulden geven 
sullen tot vervollinge van de vierhondert gulden 
achtervolgende ‘t scrijven van joncheer Diedrich Sonnoy 
gouverneur van Enchuysen, Hoorn etc. mits dat men 
‘tselve den Staeten corten sullen moegen. 
 
 
[in marge: dat men de soldaten zal opscrijven ende den burgers de geen hebben tauxeren] 
 
Up huyden den xxiiien decembris anno LXXII is bij de 
vroetschap eendrachtelicken geordonneert, dat men 
eerstdaechs omgaen zal ende opscrijven alle den 
burgeren die soldaten ende dengheenen die geen soldaten 
hebben, sal men scatten om daermede te hulpe te comen 
dengheenen die soldaten hebben.   
 
 
[in marge: wat die bedienaers van de excijsen genieten sullen] 
 
Is voirts geordonneert dat die twee persoonen die 
der stede-excijsen bedienen voir haer moyeten 
genieten sullen elcx ses pont groot Vlaems ‘s jaers 
ende exemptie van soldaten sondermeer, mits dat  
die stede altijt bij de tijt zal mogen offgaen. 
 
49v 
 
[in marge: dat men uuyt de stede annemen zal iic off iiic soldaten] 
 
Up huyden den xxixen decembris anno LXXII is eendrachtelick 
bij de vroetschap collegialiter vergadert wesende 
geordonneert, dat men met joncheer Diedrich Sonnoy 
handelen zal dat die stede uuytmaken ende annemen 
zal uuyt die burgerye tweehondertdardalff ofte 
driehondert soldaten, zo dat best doendelick wesen 
zal, die welcke uuyt die burgerye betaelt sullen 
worden zowel weduwen, weesen als andere 
burgers elcx nae die grootheyt ende qualite van 
zijnen goede w om welcke persoonen te tauxeren, 
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tot tauxateurs geordonneert zijn Willem Cornelsz. 
Lakeman, Garbrandt Cornelisz. Comans ende Jan 
Jacobss. Brouwer ende sullen die getauxeerde penningen 
geëxecuteert worden mitterdaet met toeseyndinge 
van soldaten ende anders naer gelieven van burgermeesteren 
ende zijn tot collecteurs genomineert Jan Cornelisz. 
Comans ende Philips Cornelisz. 
 
 
[in marge: dat men dengeenen die soldaten hebben met penningen verlichten zal] 
 
Is voirts geordonneert dat men den burgers die geen 
soldaten hebben, tauxeren sal om zekere penningen 
alle weken op te brengen tot lichtenisse van de burgers  
die te zeer met zoldaten beswaert zijn ende zijn daer- 
toe tot collecteurs ende tauxateurs gestelt Jan Reyersz. 
Clock ende Jan Heynricxss. Lakencooper. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t ransoen] 
 
Alsoe die stede nu die principaele excijsen an 
haer is reserverende ende daer een verndel jaers 
rantsoen is gebrekende ende tecort comende sulcx dat 
dat die burgermeesteren ende scepenen de anno LXXI het rantsoen 
van de excijsen verpacht Karsmis anno LXXII souden 
behoiren te genieten voir een verndel jaers van (te weten) 
excijsen die bij der maent ofte daege verpacht worden. 
Is daeromme geordonneert dat die voirgaende burger- 
meesters ende scepenen het rantsoen genieten sullen nae 
advenant die excijsen het voirleden jaer gegonden  
hebben. 
Is voirts die presentatie off die stede het gescut 
bij die van Haerlem gecoft op gelijcke conditiën over 
begeerden te hebben offgeseyt. 
 
Is voirts geordonneert dat men den soldaten die de 
stede annemen zal, vier ‘sheeren guldens op den hant 
geven zal ende den bevelsluyden ende andere dubbelle 
soudaniers naer advenant. 
 
[50]           
 
Up huyden den eersten january anno XVc LXXIII 
stilo communi is bijde vroetschap geordonneert dat Cornelis 
Janz. van den Nijenburch, Jacob Dirxsz. ende Phillips 
Cornelisz. met burgermeesteren gaen sullen aen Joncheer 
Diedrich Sonnoy ende hem aendienen die swaricheyt 
die daer zoude mogen geschien in’t incomen van 
hopman Cabbeljou met zijn soldaten ende daeromme versouken 
dat die soldaten buyten mochten blijffven om die 
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burgerie in vreden te houden ende alle verder 
inconvenienten te eviteren. 
 
 
[ In marge: Beroerende ‘t boscruyt.] 
 
Up huyden den iiide january anno LXXIII stilo communi 
is bij de vroetschap collegialiter vergadert wesende 
eendrachtelick geordonneert dat die stede die 
vijff hondert pont boscruyt coopen zal in sulcken prijse 
als die van Hoorn die ander vijff hondert pont 
gecoft hebben. 
 
 
[In marge: Beroerende den ontfanc van de tresorier.] 
 
Is mede geordonneert dat zo veel rogs als bijde 
voirgaende tresorier voir den armeren burgeren 
gecoft es, oick bijden selven tresorier ontfangen 
zal worden. 
 
Voirts is geordonneert dat men die burgers wonende 
over die Geest ende up Ritsevoort te hulp sullen 
comen met vier stuvers ’s daechs voir elcke soldaet van 
hopman Cabbeljou. 
 
Voirts dat Jan Jacobsz. brouwer, Willem Cornelisz., 
lakeman, ende Garbrant Cornelis tauxateurs tot 
betalinge van de soldaten die de stede annemen zal, 
haer tauxatie sullen mogen vergrooten met eenygen 
persoonen die vergeten zijn te tauxeren. 
 
 
[ In marge: van Cornelis Melisz.] 
  
Is mede geordonneert dat also Cornelis Melisz. 
noch hem houdende is inde jurisdictie van Alcmaer 
getauxeert zal worden als andere burgers tot 
onderhout van de soldaten van Ruychaver ende oick tot die 
betalinge van de soldaten die de stede annemende is. 
Is mede bijde meeste stemmen geresolveert dat die 
tresoriers bijden lieutenant  geordonneert blijffven sullen 
ende haer offitie bedienen. 
 
[50v]            
 
[ In marge: Dat het overscot van de tauxatie tot lichtenis van de burgers die soldaten gehadt hebben, 
comen zal in handen vande tresorier.] 
 
Up huyden den XIIIen january LXXIII stilo communi  is bijde 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, eendrachtelic 
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geordonneert, dat die overgescooten penningen van de tauxatie 
van de burgers die geen soldaten gehadt hebben om daer 
mede den anderen burgers lichtenisse te doen, bij Jan 
Heynricxsz. ende Jan Reyersz. gedaen, comen sullen in handen 
van Allert Cornelisz. Schenck, tresorier, om daer off 
ontfanck te maken ende weder uuyt te keeren zo hem zal 
geordonneert worden. 
 
Voirts worden burgermeesteren geauctorizeert ‘t silver 
gecomen van de leeninge an gelt te helpen. 
 
 
[in de marge: Meester Nannius gecommitteert te reysen nae Hoorn.] 
 
Voirts is meester Nannius van Foreest gecommitteert te 
reysen nae Hoorn om daer die resolutie in te 
brengen upt bescrijven ende propisitie bij die van Hoorn 
voort gestelt. 
 
 
[ In marge:  Phillips Cornelisz. ende Cornelis Reyersz. Gecommitteert om greynen tot behouff 
vande gemeente te coopen.] 
 
Voirts zijn tot commissarissen gestelt Philips Cornelisz. 
ende Cornelis Reyersz. om tot Hoorn, Enchuysen, 
Medenblick ende inde andere steden te coopen rog, tarv, 
mout, garst, haver ende andere greynen om die wederom 
onder den burgers elcx zijn noottruft te distribueren. 
 
Is noch die collectatie van de cste penning in state gestelt. 
 
 
[ In marge: Beroerende die scrijvers in de poort.] 
 
Up huyden den xiiiste february anno LXXIII stilo communi 
is bij de vroetschap collegialiter vergadert 
wesende, geaccordeert dat burgermeesteren mitte 
scrijvers op te Boom, de gevangen ende Vrieschepoort 
handelen ende haer om vier off vijff stuvers ‘s daechs 
zoe ‘t best doenlyck wesen sal, annemen sullen 
ende indien zij ‘t selve om sulcken prijse niet bedienen 
willen, haer dienst opseggen ende andere in haer 
plaets annemen. 
 
 
[in marge:Van de stede rog.] 
 
Voirts dat men die rog die de stede noch heeft tot 
behouff van de arme burgers verbacken zal ende 
vertoenen om andere rog te copen ende sien hoe hem 
die tijts begeven willen. 
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[in marge: Dat die tauxateurs tot voldoeninge van de schiltalen van de ongetauxeerden personen een 
quoyer maken sullen.] 
 
Voirts is geordonneert dat Bartelmies Symonsz. 
Cornelis Willemsz. Croon ende IJsbrant Allertsz. tax- 
ateurs van de leeninge van de burgers tot voldoeninge 
van de schiltalen van de ongetauxeerde persoonen ende die 
zij noch daer toe vinden zullen, vergeten te zijn, een 
quoyer maken sullen om ‘t selve met den vroetschap ter 
naester vergaderinge te communiceren. 
 
 
[51] 
 
[in marge: Van de ce penning.] 
[Invoegen: * Cornelis Jansz. Steenhuys.] 
 
Voirts dat men den hondersten penninck op twee 
termijnen metten eersten collecteren zal ende zijn tot 
collecteurs over die landen ende moeble goeden gestelt, 
Pieter Dircxsz. Schelven ende Jan Reyersz. Clock * ende 
over die huysen, Cornelis Gerritsz. Schilder met 
Jan Yffven ende Pieter Thijsz. 
 
 
[in marge: Van de diepers van de vesten.] 
 
Voirts dat men die requeste bij die van Langedijck 
als diepers van de vesten beantwoirden zal ende dat 
burgermeesteren den commissaris omtrent vijftich gulden geven 
sullen daer mede hij onder zijne naeme den arbeytsluyden 
een weynich te vreden stellen zal. 
 
 
[ In marge: Van’t casteleynschap.] 
 
Voirts is Pieter Michielsz. gegont het casteleynscap 
van ‘t stadthuys met het boodtambocht van de weescamer 
ende voirts inder manieren als Dirck Joosten dat lestmael 
bewoont heeft, mits dat hij gehouden wert te stellen 
souffissante cautie tot genoegen van burgermeesteren. 
 
 
[in marge: Beroerende Claes Harcxsz.ende Croon.] 
 
Den vroetschap vertoont zijnde sekere requeste 
bij Claes Harxsz. ende Cornelis Willemsz. Croon 
zijne Exellentie gepresenteert mitsgaeders die apostille 
daer op gestelt geven voir antwoirt dat die 
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supplianten aen die stede niet geraect en zijn 
ten waer saecke zij beweesen uuyt oirsake 
vandien geroepen te zijn. 
 
 
[ In marge: Van de scrijvers in de poort.] 
 
Op huyden den xvide  februari LXXIII stilo communi is eendrachtelic 
bij de vroetschap collegialiter vergadert wesende 
geordonneert dat burgermeesteren die scrijvers in de poirten 
pusteren sullen vijff stuvers ‘s daechs soe voir den voirgaende 
dienst die noch onbetaelt es als die zij voirtan doen 
sullen ende indien zij ‘t selve niet en accepteren, anderen in 
haeren plaetse aennemen sullen zoe nae alst doenlijck 
wesen zal. 
 
 
[In marge: van de onverpachte excijsen.] 
 
Voirts is geordonneert dat men een dach stellen sal ende 
die onverpachte excijsen op veylen ende indien die 
selve excijsen niet genough moegen gelden, dat men die 
selve noch bij advys van de vroetschap zal ophouden 
ende laeten bedienen. 
 
 
[In marge: Van de verteerde costen van Rijswijck.] 
 
Voirts is mede gestempt dat die stede betaelen zal 
deen helfte van de tsestich gulden bij Rijswijck als 
commissaris ende munsterheer int Gulden Hooft verteert 
ende bij Maerten Lobbrantsz. betaelt. 
 
[51v]            
 
[in de marge: Een huysgen om cruyt te leggen,] 
 
Voirts worden burgermeesteren geauctoriseert te doen 
maecken in de hal een bequaeme plaetse om boscruyt 
te moegen leggen, daer twee diversche sleutelen off 
wesen sullen, deene in handen van de capiteyn van de 
oude scutterie ende dandere in handen van capiteyn 
van de jonge scutterye 
 
 
[In marge: Dat men die stadt sal fortiffieren.]  
 
Is voirts eendrachtelyck geresolveert dat men die stadt 
salt fortiffieren ende amplieren in sulcker voegen als 
‘t selve bij burgermeesteren off Cornelis Willemz. Croon 
geconcipieerts es, mits dat zijne Fürstliche Genade soude willen 
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ordonneren ende belasten den dorpen naest an die stadt 
gelegen zoe zijne Fürstliche Genade dat goetduncken zal om die 
selve fortifficatie te helpen doen elck dorp nae 
advenant zijn grootheyt ende dat die huysen de ingehaelt 
worden tot die fortifficatie contribueren sullen nae 
advenant zij verbetert sullen wesen ende die 
huysen die buyten souden blijven ende men offbreken 
souden moeten, dat die selve betaelt sullen worden 
uuyt die burgerye nae advenant elcx zijn rijcdom, 
off nae die huysen sulcx als men ‘t selve bequaemste 
sullen bevinden, mits dat men die selve tauxeren 
sullen nae die waerde van desen tegenwoirdigen  
tijt ende dat zij het opstal an hoer behouden sullen, 
hyer toe zijn genomineert om dit met die scutterie 
te communiceren Cornelis Willemsz. Croon ende Cornelis 
Jansz. van den Nyenburch met een burgermeester die oick 
met eenyge capiteyns van de scutterye ende die 
lieutenant reysen sullen an Sonoy om hem ‘t selve 
concept an te geven ende daer op octroy te versoucken. 
 
 
[In marge: Van de witte susters.] 
 
Op huyden den xxiiiste february anno LXXIII stilo communi 
is bij de vroetschap collegialiter vergadert wesende  
geresolveert, dat men die bagijnen van’t Withoff mit 
vruntschap sal transporteren ende uuytcoopen mits 
haer gevende boven haer jaerlicxe pentie een redelijcken 
penningen soe burgermeesteren dat best connen accorderen ende  
dat die stadt die lasten tot haeren nemen zal ende 
daer voir met het voors. bagijnhoff haer profijt doen 
ende genieten die renten van’t voirs. bagijnhoff gecomen 
zoe lange die bagijnen in’t leven wesen sullen ende die 
bagijnen overleden zijnde, sullen die renten wederom 
comen tot proffijt van ‘t mannengasthuys. 
 
[52] 
 
Is mede geordonneert dat men sommige clocken nae 
Engelant seynden sal om an gotelingen ende boscruyt te 
verruelen.           
 
[In marge: Dat die gedeputeerde an Sonoy reysen sullen.] 
 
Is van gelijcken geordonneert dat die gedeputeerden mitten 
eersten an Sonoy reysen sullen ende hem aendienen ‘t project 
vande fortifficatie van de stede, zo bij Cornelis Willemsz. 
Croon als bij de scutterye geconcipieert om bij hem 
daer op gedisponeert te worden zo hij ten oirbaer bevinden 
zal. 
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[In marge: Dat men van de geleende penningen renten geven zal.] 
 
Is mede geordonneert dat men die burgers die 
leeninge gedaen hebben, renten geven sal die haer 
optie hebben sullen off zij lossrenten begeren den penningen 
sestien off  lijffrenten ten lijffve van een persoon den 
penninck ses. 
 
 
[ In marge : Dat men Claes Harcxz.ende Croon van de haer costen contenteren zal, 
is geconsenteert Claes Aerianz. ende Aerian Rippersdochter erffgenamen.] 
 
Is mede geresolveert dat men Claes Harcxsz. ende 
Cornelis Willemsz. Croon contenteren zal van de 
deuchdelycke costen bij haer ter cause dat zij voir den 
Hove van Hollant gedachvaert zijn geweest, gedaen, 
achtervolgende haer declaratie ende verifficatien. 
 
 
[ In marge: Gedeputeerde tot Sonoy te reysen.] 
 
Up huyden den xxiiiste february anno LXXIII stilo communi is 
eendrachtelyck bijde vroetschap collegialiter vergadert 
wesende, geordonneert dat Aelbert Cornelisz. burgermeester 
Cornelis Willemsz. Croon met meester Nannins van Foreest 
pentionaris ende die lieutenant Guillaume Mostaert reysen 
sullen met die gedeputeerden van de scutterye an joncheer 
Diedrich Sonoy ende hem andienen die projecten op die 
fortifficatie van de stede, gemaict om bij hem daer op 
gedisponeert te worden, zo ten oirbaer zal bevonden worden 
mitsgaders oick te solliciteren om te hebben hulpe ende 
assistentie van de omleggende dorpen tot die voors. fortifficatie. 
 
 
[In marge: Dat men den huysman rog sal laten volgen.] 
 
Is mede geordonneert dat men den dorpen leggende omtrent 
deser stede nyet suspect wesende inde plaetse van 
garst, nog sullen consenteren uuyt te voeren mits dat 
zij vertonen sullen attestatie van huer luyder overheyt 
ende dat zij oick hebben sullen pasport van de secretaris die 
de selve sal mogen geven in absentie van burgermeesteren 
ende dit bij provisie. 
 
 
[In marge: Beroerende de lieutenant.] 
 
Is mede geordonneert dat burgermeesteren met alle beleeftheyt 
handelen sullen met Guillaume Mostaert, liuetenant over Alcmaer 
ende hem contenteren. 
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[52v]           
 
[ In marge:Visitatoers van de rekeninge van Lakeman tresorier.] 
 
 
Up huyden den vde maert anno XVcLXXIII stilo commini soe 
zijn bijde vroetschap collegialiter vergadert weesende 
geordonneert tot visitateur van de rekeninge van 
Willem Cornelisz. Lakeman tresorier Philips Jan Jansz. Jan 
Jansz. Steenhuys Steenhuys, Jacob Reyersz. van Waerdendel, Cornelis 
Willemsz. Coorn, Willem van Rijeswijck, Aerian 
Doedesz. ende Pieter Dircsz. van Neck. 
 
 
[ In marge:  Van de collecteurs van de Spaense soldaten ende tauxateurs van de sciltale.] 
 
Is mede eendrachtelyck geordonneert dat die collecteurs 
van de getauxeerde penningen tot die Spaensche soldaten de 
onbetaelde penningen tuschen dit ende acht daegen collecteren 
sullen mitsgaders oick dat die tauxateurs tot 
voldoeninge van de sciltalen die ongetauxeerde ende vergeten 
personen noch tauxeren ende daer van een quoyer maken 
sullen tuschen den voirs. tijt up pene dat men ‘t selve 
an haer verhalen sullen. 
 
 
[ In marge: Van de bewaerders van de excijsen.] 
 
Is mede geordonneert dat indien Allert Cornelisz. 
Schenck ende Eysbrecht Pauw, bewaerders van de 
stede excijsen nyet beyde gelijck in persoone 
in’t huysgen sitten ende die excijsen up’t voirgaende loon 
bewaeren willen, dat burgermeesteren anderen als dan 
in haeren plaetse stellen sullen moegen. 
 
 
[ In marge: Tauxatuers van de buyten huysen.] 
 
Sijn voirts tot tauxateurs up te buyten huysen der 
stede van Alcmaer geordonneert, Garbrant Gerritsz. 
lakencoper, Jacob Reyersz. over die craen, Cornelis 
lantaernmaker ende meester Adriaen Anthonisz. lantmeter. 
 
 
[ In marge: Fabrycksmeesters tot die fortifficatie.] 
 
Sijn oick tot fabrycksmeesters van de fortifficatie deser stede 
geordonneert Jan Reyersz. timmerman, Eysbert  
Jansz. Pauw, Jacob Jansz. Dremmel, Jan Heynricxsz. 
lakecooper, Dirck Jansz. Langedijck ende meester Louris,  
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lantmeter. 
Ende indien eenyge van de voirs. tauxateurs ofte fabryc- 
meesters onwillich waeren om ‘t selve offitie aentewaerden 
sal men in sulcken gevalle haer daer toe constringeren ende 
bedwingen met arbitrale correctie ende een amende 
van hondert gouden realen tot prouffijt van de stede. 
 
 
[ In marge: Van de tauxateurs van de buyten huysen.] 
 
Up huyden den vde maert anno XVc LXXIII stilo communi is 
bijde meeste stemmen van de vroetschap collegialiter vergadert 
wesende ende oic van de capiteyns van de scutterye om alle 
vredeswille geordonneert dat die vier genomineerde tauxa- 
teurs twee offloten sullen ende die twee die gebleven sullen 
wesen, sullen die buyten huysen tauxeren met die twee personen die 
de buyen poirteren daer toe ordonneren ende indien zij niet en 
 
[53]            
 
connen accorderen sullen die twee tauxateurs die bij 
lotinge offgevallen sullen wesen tot haer moegen versoecken 
als over luyden.  
 
 
[ In marge: Dat men die tauxatie secreet houden sulle.] 
 
Is mede gestempt dat die tauxateurs an wedersyen 
die tauxatie sullen onder haer houden ende niet openbaren 
voir dat hij geobedieert ende offgebroken sullen hebben 
maer geobedieert hebbende sal men haer openinge doen. 
 
 
[ In marge: Gedeputeerde an Sonoy.] 
 
Op huyden den ixde  marty anno XVc  LXXIII stilo communi 
sijn bijde vroetschap collegialiter vergadert wesende 
gecommiteert Aelbert Cornelisz. burgermeester Philips 
Cornelisz. ende meester Nannins van Foreest pentionaris omme 
te reysen aen joncheer Diedrich Sonoy ende hem te 
remonstreren die conditie ende gelegentheyt van deser 
stede op dat wij hopman Coenert van Stienwijck 
met zijn soldaten niet gehouden souden wesen in te nemen. 
 
Op huyden den xven marty LXXIII stilo communi is bij de 
vroetschap collegialiter vergadert wesende, geordonneert 
dat burgermeesteren ende scepenen met Jacob Dircxz. ende 
Jacob van Waerdendel die scutterie voir haer 
onbieden ende voir oogen houden sullen, die grote excessive 
costen de deur ‘t affbreken van de gehele voirstede 
vallen sullen ende haar naersticheyt doen om die 
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scutterie te induceren tot  inhalinge van’t Ritsevoort. 
Is mede geresolveert dat alsoe die stede eenyge soldaten 
soude moeten innemen ende heur heur gegeven wort 
wat soldaten zij souden begeren te hebben dat men daer 
omme solliciteren sal om met onsen eygen vaendel te 
moegen volstaen. 
 
 
[ In marge: Dat inne den buyten poirteren erven inde (stede) wijsen sullen.] 
 
Up huyden den xviide  marty LXXIII stilo communi soe es bijde  
vroetschap collegialiter vergadert wesende eendrachtelyck 
geresolveert, dat burgemeesteren mitte gerechte den buyten 
poirteren erven in de stede bewijsen sullen om te moegen 
timmeren nae gelegentheyt van der saecke ende dat in betalinge 
ende tot verminderingen van haer huysen ende penningen. 
 
 
[ In marge: Beroerende Griet Louris.] 
 
Is mede geordonneert dat men niet die sestien gulden vijff stuivers 
die Griet Lourisdr. van de vischbancken ten achteren es, surcheren 
zal ende dat die selve den tresorier in rekeninge gepasseert 
zullen worden. 
 
[53v] 
           
[ In marge:burgermeesteren geauctorizeert twee nieuwe straeten te maken.] 
 
Voirts worden burgermeesteren geauctorizeert een 
camer ofte twee bij ‘t weeshuys op te copen 
mitgaders een stuck off geheel die boomgaert van  
meester Louris lantmeter ende oic die tymerage ende boomgaert 
van meester Gerrit vander Nyenburch ende voirts al 
‘t gunt dat zij bevinden sullen noodich te wesen op te 
breken ende off te keuren tot twee straeten d’eene 
ande noortzijde van de Nieuwesloot deurgaende 
ende d’ander streckende nae die Conincxwech. 
 
 
[ In marge: Burgermeesteren geauctorizeert een scoolmeester aen te nemen.] 
 
Voirts worden burgermeesters mitte gerechte 
geauctoriseert een schoolmeester int beneden school 
aen te nemen ende het verndel jaers gelte te 
verhoegen ende daer mede den scholmeester te contenteren. 
 
 
[ In marge: Beroerende den buyten poirteren 
 
Die vroetschap gehoirt ende gesien hebbende dese requeste 
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ende ‘t inhouden van dien geven voir antwoirt dat die 
supplianten haer sullen reguleren nae die keur den xviiste 

deser maent gepubliceert, mits dat haer sal volgen 
die puntatie van sekere erven binnen der stede gelijck 
met die heure offgelesen ende voirts dat zij haer reguleren 
sullen nae ‘t accoort ende ordonnantie bij joncheer Diedrich Sonoy 
van wegen zijn Fürstliche Genade daer van gemaict actum den xixen  marty 
anno XVc LXXIII stilo communi 
 
 
[ In marge : Beroerdende de buyten huysen.] 
 
Alsoe bijde vroetschap verstaen es dat opten xxste  deser 
maent marty ‘s avonts beijde scutterijen op haer doelhuysen 
vergaert zijn geweest ten versoucke van de buyten poirters 
up sekere requeste haer gepunteert waer op bij de 
punten zoe veel daer geweest zijn geresolveert es te 
weten bijde oude scutterie dat belangende  ‘ t affbreken 
van de huysen zij ‘t selve refereren ande oevericheyt van der  
stede ende  bijde jonge scutterie dat die oevericheyt  soude 
doen offbreken ‘t geen hen soude gelieven ende betaelen 
uuyt den burgerye ende dat men niet offbreken souden, 
blijven staen tot pericule van de eygenaers alle ‘t selve 
tot believen van zijne Fürstliche Genade ende joncheer Diedrich Sonoy 
geeft die vroetschap voir resolutie dat zij te vreden 
zijn up’t believen van zijn Fürstliche Genade ende joncheer Diedrich Sonoy 
dat men soe veel huysen ronts om sal offbreken als tot 
die fortifficatie der voirs. stede sal bevonden worden te 
behoiren ende die te betaelen achtervolgende dordonnantie bij Sonoy 
gemaict ende die verder rest van de huysen te laeten staen 
tot peryckel van de  eygenaers, protesterende niettemin die 
voirs.vroetschap zoe verre die stede deur ‘t dilayeren 
van de supplianten, middelertijt eenyge incovenient over quaeme 
‘t selve an haer ende haeren goeden te verhaelen, actum den xxi 
marty XVc LXXIII stilo communi. 
 
[54]            
 
[ In marge : Gedeputeerde nae Edam mette Waterlansche steden.] 
 
Op huyden den xxiiien marty XVc LXXIII nae Paesschen is 
bijde vroetschap collegialiter vergadert wesende geordonneert, 
dat Cornelis Willemsz. Croon ende Mathijs Reyersz. als 
gedeputeerde deser stede met die waterlantsche steden 
tot Edam, geroepen van joncheer Diedrich Sonoy, sullen 
consenteren in de contributie van de ce penning tot 
toerustinge der oirlochschepen tegens den viant, sonder 
dat die waterlantsche steden die selve contributie 
sullen in verder consequentie te trecken, mits oick dat 
die van Alcmaer affslach strecken sal ‘t gene dat zij 
van de voirs.ce penning te costen leggen an ‘t leger tot 
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Egmont ende Heyloe gelegen. Onder expresse protestatie 
van geen vorder contributie tot den oorloch schepen te 
doen dan bij advys ende belastinge der Staten dat 
oick die gedeputeerde van de Waterlantsche stede zijne 
Fürstliche Genade onder andere sullen angeven van ‘t vorder 
onderhout der voirs. oirlochschepen en ‘t leger voirnoemd. 
 
 
[In marge: Dat men die buyten huysen betalen sal op thien mayen.] 
 
Is mede eendrachtelyck gestempt dat men die buyten huysen 
die noodich zijn tot fortifficatie deser stede offgebroken 
te worden, betaelen sal op thien naestcomende mayen 
daer off nu te may LXXIII d'eerste wesen sal ende datmen 
die verder rest van de huysen sal laeten staen. 
 
 
[ In marge: Gedeputeerde aen zijne Excellentie op die fortifficatie der stede.] 
 
Op huyden den xxvste marty XVc LXXIII nae Paesschen 
is eendrachtelyck bij de vroetschap collegialiter vergadert 
wesende geordonneert dat er een nae Delft reysen sal om 
met meester Nannius van Foreest aen zijn Excellentie te versoucken 
dat hem gelieve een commissaris te ordonneren die hem 
die fortifficatie verstaet om bijden selven eyntelyck geordonneert 
te worden off tot ampliatie off anders ende oick in wat 
voegen men die betaelinge vande huysen, erven ende landen die 
tot die fortifficatie nodich sullen zijn, betaelen sal ende om 
den burgers tot die contributie van dien te constringeren ende 
oick den dorpen te belasten die naest deser stede gelegen sijn om 
die fortifficatie te helpen doen. Ende oic mede zijne Excellentie 
aen te dienen die prouffijten die de stede deur die ampliatie 
incomen soude ende is Aelbert Cornelisz. bij de meeste stemmen gedeligeert. 
 
 
[ In marge: Ontlastinge van de bueren van de Voordam.] 
 
Is mede geordonneert dat die stede tot haeren laste 
nemen sal die dardalff hondert gulden bij Aelbert Cornelisz. 
Comans cum socys als bueren van de Voordam tot behouff 
van de houten brug aldaer. Verscoten ende op renten gehaelt van 
jouffrou van Sonnevelt, mitsgaders oick die twee hondert 
gulden bij den selven buyeren ten sijne als boven van huyssittenmeesteren 
op renten gehaelt. 
 
 
[In marge: Van Madder ende Jan Claesz.] 
 
Voirts dat Jacob Jacobsz. Madder ende Jan Claesz. mede congeren 
off boeten gelden sullen nae uuytwijsen die ordonnantie 
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[54v]           
 
[In marge: Dat men die x gulden vii stuivers bij Ruychaver in’t Vlies verteert, betaelen zal.] 
 
Op huyden den xde aprilis anno XVc  LXXIII nae Paesschen 
is eendrachtelyck bij de vroetschap collegialiter vergadert 
wesende geaccordeert dat burgermeesteren betaelen sullen 
die thien gulden vii stuivers bij hopman Ruychaver met zijn corsorten 
in’t Gulden Vlies verteert ten tijde dat hij een jongen deur 
bevel van de oversten uuyt het leger tot Alcmaer brochte, 
die geconfeseert hadde uuyt het Spaensche leger an 
etlycke burgers brieven gebrocht te hebben. 
 
 
[ In marge: Beroerende Aelbert Pietersz. Hogelant.] 
 
Voirts zo worden burgermeesteren geauctoriseert Aelbert 
Pietersz. Hogelant, eertijts dijcgraeff van de Zijpe te 
contenteren van zijn ende zijne Heemraden vacaties 
gedaen in 't schouwen van een diepte, gelegen buyten inden 
Zijpdijcke gereserveert zijn vorder actie anden 
gecondempneerden van de boeten. 
 
 
[ In marge: Beroerende den diepers vande vesten.] 
 
Is mede geordonneert dat Evert Jansz. Stuyling 
ende Jan Cornelisz. Comans accorderen sullen mitte 
annemers van de onbetaelde parcken van’t diepen van de 
vesten om haer te betaelen op termijnen zoe zij dat 
best connen vergelijcken onder expresse protestatie 
ende onvermindert die stede haer recht ende actie tegens 
den ghenen daer zij geraect sullen wesen. 
 
 
[ In marge: Gecommitteerde nae Enchuysen.] 
 
Sijn voirts Mathijs Reyersz. ende Jan Jansz. Steenhuys 
gecommiteert om nae Enchuysen te reysen met die 
penningen die de stede opbrengen sal ende oick om die 
penningen te ontfangen die een yegelijck daer toe 
gewillichlijck geven sal. 
 
 
[ In marge: Maerten Jansdochter der stede vroevrou van geen schenkagie te doen.]  
 
Is mede Maerten Jans, die dochter van Krijnmoer 
gestelt in de plaetse van haer overleden moeder 
op gelijcke conditie ende pentie heeft belooft die scaemele 
vrouwen te helpen zoe wel om niet, als die rijcken om gelt ende 
oic geen kinderen te dopen. actum den 27 april 1573. 
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Is mede geordonneert dat burgermeesteren geen 
schenckagie an eenyge personen doen sullen, voir 
dat zij ‘t selve den vroetschap begroot aengegeven 
ende daer toe haer consent hebben sullen, mits dat 
zij oick haer ordonnantie tot het zelve consent sullen 
refereren. 
 
 
[In marge: Om die rekeningen van de tresorier te sluyten.] 
 
Voirts is geordonneert als dat die visitatoers van de 
rekeningen van Willem Cornelisz. Lakeman tresorier 
de anno LXXI sluyten, teykenen ende lauderen sullen, alsoe 
die selve visitatoers haer rapport van alle haer 
waricheyden ende anders gedaen hebben. 
 
 
[55]            
 
[In marge: Beroerende Pieter Baerntsz. ende boomsluyter.] 
 
Up huyden den xii aprilis LXXIII soe is eendrachtelyck bijde 
vroetschap geordonnneert dat die stede voir dese tijt het 
vullis aen haer nemen zal ende Pieter Baerntsz. daer 
van ontlasten, die welcke noch zijn offitie upte voirgaende 
voet bedienen zal van’t boomsluyten, die privaten te 
reynygen ende anders. 
 
 
[ In marge: Dat men die oude scutterys oncosten betaelen zal.] 
 
Up huyden den xxiiste aprilis LXXIII soe is bijde vroetscap 
collegialiter vergadert zijnde geordonneert dat die 
stede betaelen zal voir dese reyse die xv gulden xiii halve stuiver van 
oncosten bijde oude scutterie gedaen, mits dat zij haer 
voirtaen reguleren sullen nae uuyt wijsen die caert 
ende tot desen tijt toe geen geniet hebben van de prouffijten 
van de caert maer dat die selve caert na St. Joris 
sal ingaen. 
 
 
[ In marge: Om met Lenert te handelen dat men met die executie van Cornelis Jansz.Rensgen 
surceren zal.] 
 
Voirts is geordonneert dat burgermeesteren handelen sullen 
mit Lenert Doelknecht upt believen van de vroetschap 
ende daer van heur rapport doen die selve vroetscap. 
Is mede geordonneert dat die tresorier surceren zal 
mit d’executie van’t offbreck van ‘t camertgen inde Coeltuyn 
bij Cornelis Jansz. Rensgen gecoft. 
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[ In marge: Dat men den conventen behouden zal tot behouff van de offgebroken huysen.] 
 
Up huyden den vde  may LXXIII is bijde vroetschap eendrachtelyck 
geordonneert dat burgermeesteren die conventen behouden 
sullen tot behouff van de gheenen die offgebroken sullen worden 
om met haer te handelen in huyer waer zoe goet 
bevonden zal worden. 
 
 
[In  marge: Tauxateurs tot die deurgedolven landen.] 
 
Up huyden den xide may LXXIII sijn bijde vroetschap geordon- 
neert tot tauxateurs van de landen die de stede behoeven 
zal tot die nieuwe wallen ende grachten der stede, Aelbert 
Nannen, Pieter Reyers ende Aelbert Jacobsz. Capelman. 
 
 
[ In marge: Tauxateurs tot het weeck gelt.]  
 
Sijn mede geordonneert tot tauxateurs om die rijcxste 
burgers up weeck gelt te stellen ende dat den vroetschap 
wederom aen te geven, Pieter Jorisz. ende Cornelis Claesz. Druyff. 
 
 
[ In marge: Beroerende die lijnbanen.] 
 
Up huyden den xxvi may anno LXXIII soe is bijde 
vroetschap collegialiter vergadert wesende, geaccordeert 
als dat men die lijnbane plaetse geven zal buyten der stede 
daer die lijnbanen nu ter tijt westwaerts aen ende dat 
burgermeesteren die landen daer naest an gelegen tot haer nemen 
sullen tot seggen van goede mannen ende den lijndrayers die 
geven inde plaetse van haer affgedolven erven mits dat zij haer 
hutgens stellen sullen in’t west ende van geen steen sullen moegen 
maken dan alleenlick van hout ende dat die selve hutgens ende 
bomen tot goetduncken van de stede in tijden van noot offgebroken sullen 
worden sonder wederseggen off haer daer voir eenich verset te doen. 
 
[55v]            
 
[ In marge: Dat die Heyloe etc. mede wat toegevoecht zal worden inde fortifficatie.] 
 
Is voirts geordonneert dat men die van Heyloe, Limmen, 
Egmont, Uuytgeest ende Castricom mede toevoegen zal xii 
off xiiii reden inde nieuwe stede grachten en de wallen om 
daer van die betalinge te doen. 
 
Is mede geordonneert dat een yegelyck ter naester vergaderinge 
zijn brieffgen boven brengen zal om ses visitatoers te nomineren 
tot die rekeningen van Allert Cornelisz. Schenck tresorier. 
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[ In marge: Visitatoers tot die rekeningen van Schenck, Claes Harcxsz. cum sociis heeft ande 
vroetschap versocht geprocedeert te werden tot visitatie vande rekeningen van de Schenck off bij 
faute .] 
 
Up huyden den xxixste  may anno XVC LXXIII soe zijn 
geordonneert tot visitateurs van de rekeningen van 
Allert Cornelisz. Scenck tresorier mitsgaders van de 
fabryck, Jan Jacobsz. Brouwer, Mathijs Reyersz., Harck Jansz., 
Cornelis Willemsz. Croon, Jacob Jacobsz. 
Madder, Willem van Ryetwijck, Jan Jansz. Steenhuys 
IJsbrant Allertsz. ende Jacob Dircxsz. ende Ghijsbrecht Jansz. Pauw 
van dien gepretenteert van interesten. actum den 9 january 73. 
 
 
[ In marge: Heylman een bede gegunt.] 
 
Is mede geaccordeert dat Jacob Heylman een bede hebben 
zal deur die stede om zijn rantsoen ten recouvreren. 
 
 
[ In marge: Beroerende het loot van de abdie.] 
 
Is mede geordonneert dat men het loot gecommen  
van de abdie vercopen zal ende die penningen employeren tot 
fortifficatie van de stede alsoe joncheer Charles 
de Boisot tot dien eynde die stede ‘t selve loot gesconcke 
heeft. 
 
 
[In marge: Approbatie van de  tauxatie van Claes Almersz. cum sociis huys.] 
 
Up huyden den xxen juny anno XVC LXXIII soe bijde vroetscap 
collegialiter vergadert wesende geavoueert die tauxatie 
bij IJsbrant Allertsz. ende meester Adriaen Anthonisz. lantmeter 
gedaen van’t achterhuys van Claes Almersz. ‘t voorhuys 
van Pieter Theusz. ende ‘t huys upt nieuwelant van Jan 
Jansz. tot ampliatie van de grachten anno LXXII offgebroken. 
 
Voirts is het versoeck ontseyt van hopman Ruychaver 
beroerende dat die stede een vaentgen knechten inne zoude nemen. 
 
Dat voirts burgermeesteren handelen sullen mitte pachters 
van de wage ende oick den offslach upt believen vande 
vroetschap. 
 
 
[ In marge: Dat die stede den moers van’t pesthuys voldoen zal haer verleyde penningen.] 
 
Voorts dat die stede betalen zal die costen bijde moers 
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Van’t pesthuys gedaen ende verscoten boven haer renten ende 
incomen tot onderhoudinge van etlicke siecke soldaten. 
 
 
[ In marge: Sonneberch gegont vrijdom van excys upten 9 january 73 stilo communi es 
Sonnenberch dese vrijheyt gecontinueert tot werseggen van de vroetschap.] 
 
Is mede Sonneberch bailliu van Bergen ende Brederode 
gegont vrijdom van excys tot wederseggen van de vroetscap 
zoe lange hij tot Alcmaer residerende ende zijn vierschaer 
houdende es. 
 
 
[ In marge; Beroerende die onverpachte excysen.] 
 
Is mede geordonneert dat die stede alsnoch die onverpachte 
excysen aen haer behouden ende laeten bedienen zal voir 
dit ancomende halff jaere tot karmisse toe. 
 
[56]            
 
[In marge: Beroerende off daer yemant bij de wacht ter neder geleyt worde.] 
 
Is mede geordonneert dat, indien yemant die wacht fortselick 
turbeerde bij daege off bij nachte, met woorden ofte 
met wercken, dat die wacht den selven sullen leveren in 
handen van burgermeesteren ende off dat yemant geweldelicken 
wilden wederstaen ende daer over bij die wacht yemant 
ter needer geleyt worde (dat Godt verhoeden wil) 
‘t selve zal dit stadt voorstaen ende uuyt rechten. 
 
 
[ In marge: Dat men Cornelisgen van haer interest zal contenteren.] 
 
Voirts dat men Cornelisgen Jansdr. in Sinte Huybert zal 
tot goede mannen seggen contenteren van’t interest 
bij haer geleden van’t upwerpen vande aerde up tailuysen 
weytgen in’t diepen vande vesten anno LXXII gedaen.  
 
 
[ In marge: Dat men die wallen ende grachten voirts vervolgende besteden zal.] 
 
Is voirts mede geaccordeert dat men die nieuwe wallen 
ende grachten voorts vervolgende besteden zal tot voirbij die 
Soutketen om die stadt alsoe te verhelen. 
 
 
[ In marge: Beroerende die Waege.] 
 
Up huyden den xxix ste  juny XVc LXXIII soe is bij de vroetscap, 
collegialiter vergadert wesende, geavoueert het accoort 
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bij burgermeesteren gemaict beroerende Maerten Pauwelsz. 
ende Aerian Reyersz. waechmeesters, als dat zij die waeche 
in pachte hebben zullen den tijt van vier jaeren achter 
een volgende ‘s jaers om duysent xlv gulden ingaende den xvi 
july LXXIII achtervolgende die voirstaende verpachtinge. 
 
 
[In marge: Jacob Dircxsz. gecommitteerde tot Hoorn.] 
 
Is voirts Jacob Diricxsz. gecommitteert om te reysen 
nae Hoorn ende aldaer te blijven ende te handelen van de 
saecken ‘t gemeen lant aengaende achtervolgende ‘t versoeck 
van de Staten van Noorthollant. 
 
 
[ In marge: Beroerende ‘t beneden scool.] 
 
Is mede geaccordeert datmen 
voir schoolmeester in’t beneden school annemen zal voir xii pont 
groot vlaems ’s jaers te wedersegggen van de stede mits 
dat men ‘t verndel jaers gelt tot drie stuvers stellen 
zal daer van hij die helft genieten zal ingaende Jacobi. 
 
 
[ In marge: Claes Harcxsz. ende meester Nannius gecommitteert te reysen aen zijne Excellentie.] 
 
Is mede geordonneert dat Claes Harcxsz. burgermeester 
met meester Nannius van Foreest reysen sullen aen d’excellentie 
om te solliciteren beroerende die betalinge van de dorpen 
tot fortifficatie van de stede ende andere saecken die 
stadt aengaende. 
 
 
[ In marge : Visitatoers vande rekeninge van Maerten Ruychaver.] 
 
Sijn mede Steenhuys ende Waerdendel geordonneert tot 
visitatoers van de  oirloge van zijn ontfanck ende uuytgave 
van Maerten Ruychaver tresorier van de oirloge achtervolgende 
d’ordonnantie van de Staten van Noorthollant. 
 
 
[ In marge: Beroerende Jan Bartelmies.] 
 
Is mede eendrachtelick geordonneert dat men Jan Bartelmiesz. 
betaelen zal die renten van desen voirleden jaere ende dat 
die stede die hooft penningen upbrengen zal met die verlopen 
renten van dien sonder eenyge exceptie te may naestcomende. 
Up ten iide july anno XVc  LXXIII is bij de vroetschap geconsenteert 
dat die stede die geleverde penningen van Jan Bartelmiesz. zal 
houden op lijffrenten ten lijve van een persoon den penningen ses, mits 
dat die stede de selve lijffrenten tot haeren gelieven zal mogen 
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lossen.  
 
[56v]           
 
[ In marge: Beroerende Jacob Dircxsz.] 
 
Voirts is bij de meeste stemminge van de vroetschap geor- 
donneert dat men Jacob Dircxsz. achtervolgende die voirgaende 
stemminge, belasten zal te vaeren nae Hoorn, op pene 
van een pont vlaems alle daegen te verbeuren, indien 
hij morgen voir die middach aldaer niet en vaert 
van drie daegen tot drie daegen te executeren. 
 
 
[ In marge: Beroerende die boomen ende wallen.] 
 
Voirts dat men achtervolgende het scrijven van zijne 
Fürstliche Genade die boomen ende wallen doen affhouwen ende 
effenen zal, beginnende van de Achtermeer, de noort 
zijde van Haycken laentgen, deurgaende voir bij 
over die Geest ende Quaeckelbrug toe, ende dat men 
met het offbreken van de huysen surcheren ende ‘t selve zijne 
Fürstliche Genade aendienen zal. 
 
 
[ In marge: Gecommitteerde aen d’Excellentie.] 
 
Up huyden den xi july anno LXXIII, soe zijn bij de 
vroetschap gecommitteert Claes Harcxsz. burgermeester ende 
Philips Cornelisz. om te reysen aen zijne Fürstliche Genade, beroerende 
die commissie van joncheer Jacob Cabbellou, om hem 
met zijn soldaten in te nemen ende oick om andere 
notelicke saecken die stede aengaende. 
 
Is Mathijs Reyersz. geordonneert om Jacob Dircxsz. 
tot Horen te verlichten ende sullen mencander van xiiii 
daegen tot xiiii daegen verposen. 
 
 
[In marge: Dat men die burgers zal doen voirsien van rog.] 
 
Wort geconsenteert het versoeck van joncheer 
Philips vander Aa beroerende dat men den burgers 
zal doen voirsien van rog. 
 
 
[ In marge : Waerdendel adjunct van burgermeesteren.]  
 
Up huyden den xiide july LXXIII es Jacob Reyersz. 
Waerdendel geordonneert tot adjunct bij bur- 
germeesteren geduerende d’absentie van Claes Haricxsz. 
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[In marge: Geordonneerde tot die burgers op rog te setten.] 
 
Sijn voirts geordonneert tot tauxateurs om die 
burgers up rog te setten tot versekertheyt van de 
stede, Garbrant Gerritsz., Evert Jansz. Stuyling 
ende Cornelis Garbrantsz. Ruych. 
 
 
[ In marge: Beroerende den omslach.] 
 
Up huyden den vde augusti LXXIII is bij de vroetschap 
geresolveert up’t scrijven van Jacob Dircxsz. van- 
wegen die Staten van Noorthollant beroerende in wat 
manieren men den omslach maken zal, dat men die 
selve doen sal up die schiltalen ende dat een yegelick 
genieten zal zijn gratie. 
Sijn Cornelis Claesz. Druyff ende Thoenis Heertgesz. 
geordonneert om ’t gelt te ontfangen van de 
burgerie die van de stede rogge begeren te copen. 
Up huyden den vide septembris LXXIII soe zijn tot mede 
burgermeesteren gecosen Philips Cornelisz. ende Jan van Foreest. 
 
 
[57]  
 
Een drietal los inliggende bladen: 
 
Nr. 1: 
 
[In marge: Ggelijcke acte gedaen die van Uuytgeest den vi july ’73.] 
          
Up huyden den iide july anno XV LXXIII is 
tusschen die burgermeesteren deser stede van Alcmaer 
ende Allert Outgersz., Jacob Dircxsz. ende Jacob Claesz., 
gedeputeerden van Akersloot, veraccordeert upten 
contributie van de fortifficatie der voirs. stede 
veraccordeert dat den selven van Akersloot hun 
quote ende contributie sullen opbrengen up conditie hun 
die naemaels gerestitueerden werden  indien zulcx bij 
zijne Fürtsliche Genade werde geexecuteert geordonneert. 
actum ten daege ende jaere voirs. in kennisse van 
mij der stede van Alcmaer secretaris. 
 
L. Coren  secretaris 
 
Nr. 2: 
 
Die van Crommenierdijck hebben belooft heur quote 
portie van de fortifficatie up te brengen up drie naest 
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comende daegen dondersdaegen naestcomende telcken 
die derde paert. Actum up burgermeesteren camer 
den vde july anno XVC LXXIII. In kennisse van mij 
 
L. Coren    secretaris 
 
 
Nr. 3: 
    
Sonnenberch heeft hem starck gemaict voir 
Jan Willemsz.van Schorel als dat dye [gedeputeerde- van Schorel 
he.r   gedeputeerde] hier compereren zullen tuschen dit ende een 
saterdach  actum de iie july LXXIII, in kennisse van mij 
 
L. Coren   secretaris 
 
 
[57]           
 
[In marge: Dit artikel gealtereert ende dat hij die bancken voir die bancken gelooft betalingen daer 
van doen up den xxii decembris LXXIII. Vrerick Willemsz. den offslach gegunt met visch bancken. 
Hetwelck upten 5de decembris 73 bij de vroetschap geaccordeert ende bij de Vrerick Willemsz. 
geaccepteert es.] 
 
Ende es bevoirwaert dat hij den offslach sal bedienen jaers om xxx ½ guldengg 
zal verpachten tot prouffijt van de stadt mits dat hij voir die penningen 
gelooft staen sal ende burgermeesteren ofte den tresirier allen halve jaer. 
Up  huyden den vide octobris LXXIII is bij de vroetschap collegia- 
liter vergadert wesende, geconsenteert dat Vrerick Willems- 
z.  den offslach van de visch mit die zeevischbancken, meervischvloten 
ende het huysgen een jaer lanck bedienen zal van die somme 
van iiic xxv gulden, ingaende ter karsmisse naestcomende LXXIII mits 
dat hij acht daegen zijn beraet zal hebben om an off off te seggen, 
ende zal bij provisie den offslach bedienen in der voegen, als 
Arian Fransz. die bedient heeft tot karsmisse naestcomende. 
 
 
[In marge Gedeputeerde aen d’Excellentie.] 
 
Sijn Claes Harcxsz. ende Philips Cornelisz. gedeputeert om 
aen d’Excellentie te reysen ende sekere articulen bij gescrifte gestelt 
te solliciteren. 
 
 
[In marge: Gedeputeerde an Sonoy 
 
Sijn mede Jacob Reyersz. van Waerdendel ende meester Nannius 
van Foreest, pentionaris, gedeputeert om an Sonoy te 
solliciteren lichtenisse vande soldaten versien te werden met 
munitie van oirloge ende restitutie van tinnen gelt in 
nootsaecke bijde stede geslaegen. 
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[ In marge: Beroerende den absenten ten tijde  van’t beleg, die vroetschap verstaet dat die 
getauxeerde personen moeten te amptizeren alleer zij in rechte ontfangen mogen werden.Acten den 
v may LXXIIII.] 
 
Is geordonneert up den gheenen die uuyt zijn die stede zijn 
geweest in’t beleg, dat Willem van Ryetwijck ende 
IJsbrant Allertsz. met die vier capiteynen van de scutterie 
te handelen sullen met die voirs. absenten, beroerende 
haer absentie ende dat upt believen vande vroetschap 
achtervolgende die stipulatie ende ordonnantie ende dat ‘t selve bij haer 
geordonneert effect zal sorteren dan die hem verder bij recht wil 
beclagen, zal ‘t selve mogen doen. 
 
 
[ In marge: Van den burgers die uuyt reysen.] 
 
Is mede geordonneert dat die  burgeren die uuyt die 
stede  begeren sullen te reysen, dat die selve sullen 
mogen uuyt reysen onder stipulatie binnen drie daegen 
weder te comen off cautie te stellen om die soldaten te 
onderhouden off te namptizeren achtervolgende die voirgaende 
ordonnantie van date den lesten july LXXIII. 
 
 
[In marge: Beroerende ‘t gelt van Aeff Jan Doessen.] 
 
Dat die stede die penningen bij Aeff Jan Doessen bevonden 
bij provisie zal antasten tot voldoeninge van etlick 
geslaegen tinnen gelt ende in offcortinge van de executie mits van de 
reste renten gevende, ‘t zij lijffrenten off lossrenten tot gelieven 
van de erffgenaemen. 
 
 
[ In marge: Beroerende die meel molen.] 
 
Up huyden den xiide octobris LXXIII  is bij de vroeschap geor- 
donneert dat men die meel molen buyten die Vriesche poort 
sullen binnen Alcmaer stellen up een bequaeme plaetse, die  
burgermeesteren sullen bevinden  alder bequaemste ende dat 
burgermeesteren met die molenaer sullen accorderen soe zij 
best sullen connen. 
Is Jacob Dircxsz. geordonneert adjunct bij burgermeesteren 
tot dat Aelbert Cornelisz.off Claes Harcxsz. thuys 
comen sullen. 
 
[57v]            
 
[In marge: Gecommitteerde om tinnen gelt te wisselen.] 
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Sijn voirts Mathijs Reyersz.ende Symon Cornelisz. 
Comans gecommiteert om tinnen gelt vande soldaten 
te wisselen, beginnende van de soldaten van Jan Claesz. Spiegel. 
 
 
[ In marge: Dat men die lege schepen in die oude vesten sullen brengen.] 
 
Voirts dat men die lege schepen in’t Dronckenoort ende 
Lutoudorp leggende, sullen in die oude vesten laeten 
brengen ende dat men die gaeten sullen diepen ende wijden 
om die schepen daer te mogen brengen. 
 
 
[ In marge : Dat die vroetschap die wacht zal hebben up te Boom ende andre poort ende die 
schepenen die billetten expedieren.] 
 
Is mede geordonneert dat alle daege een van de vroetschap 
sal die wacht houden opte Boom ende een in de Vriesche 
Poort ende een van de schepenen sullen up’t stadthuys comen 
om die billetten te expedieren mits dat zij van de 
nachtwacht exempt sullen wesen. 
 
 
[ In marge: Beroerende de meelmolens.] 
 
[ In marge: Is veraccordeert den molenaers voir heur molenwerff ‘t sestich voeten 
streckende zuyt ende noo[r]t ende hondert voeten oost ende west bedraghende  t’zaemen twee syden 
een verndel off xvl voeten.] 
 
Up huyden den xiiii octobris LXXIII is bijde vroetschap  
collegialiter vergadert wesende, geordonneert dat die stede 
den molenaers sal laeten volgen erff voir haer molens 
ende huysen mitsgaders die steen om die voeting te maken 
sonder daer voir iet te betalen, ende die materie om haer 
molenwerff te hogen sullen zij mogen halen van’t lant 
buyten die stede an die nieuwe vesten dat burgermeesteren 
haer wijsen sullen, welverstaende indien die molens in 
andere plaetsen getransporteert off offgebroken worden, 
dat die erffven alsdan wederom an die stede sullen 
vervallen ende sullen van haer loon genieten van een 
sac rog een stuver ende van een sac tarv seven oertgens 
off sulcx, als burgermeesteren sullen met haer veraccorderen. 
 
Datmen geen garst bijde last noch bijde sac sullen 
laeten uuyt die stede voeren. 
 
 
[In marge: Beroerende ‘t werck van de Vriesche Poort.] 
 
Up huyden xvi octobris LXXIII is bij de vroetschap tot 
drie off vier daegen het werck bijde Vriesche Poort 
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in staete gestelt. 
 
 
[ In marge: Beroerende die molens.] 
 
Sijn mede gecommitteert Jacob Dircxsz. ende Jacob Reyersz. 
van Waerdendel met burgermeesteren om met die molenaers 
te veraccorderen beroerende ‘t setten van de  molens ende andere 
saecken die stadt aengaende. 
 
Is voirts geordonneert dat men die goeden van Cornelis 
van Veen niet sullen laeten uuyt die stadt voeren voir dat 
hij met burgermeesteren van de executie veraccordeert zal wesen. 
 
Dat men voirtaen die van Westzanen, Crommenie noch 
Crommenierdijck niet en sullen laeten binnen die stede comen, 
noch oic die van Heiloe, Bergen, Coedijck ende andere 
dorpen daer die viant geweest heeft sonder te vertonen 
attestatie, waer zij laeste haer residentie gehouden hebben. 
 
 
[58]            
 
Up huyden den XIX octobris LXXIII is bij de vroetschap 
geordonneert datmen meester Nannius van Foreest een 
missive scrijven zal, dat hij bijde Staten blijven ende vande 
gemene saecke handelen zal totdat Claes Harcxsz. 
ende Philips Cornelisz. thuys comen sullen 
 
 
[In marge: Beroerende die molens.] 
 
Is voirts geconsenteert dat die molenaers die 
molens inde stadt willen setten, sullen mogen ontfangen 
een braspenning vande sacke rog seven oortgens van een 
sac tarw ende dat zij die aerde van de oude vesten 
sullen mogen halen om haer molenwerff te maken 
zoe burgermeesteren anders niet met haer cunnen 
veraccorderen ende die steen tot die voeting daer burgemeesteren 
haer sullen wijsen. 
 
Up huyden den xxi octobris LXXIII is bijde vroetschap 
geconsenteert dat men een omlaech doen om etlicke 
rog te vercopen die in de stede blijven zal om den  
coopman zo te vreden te stellen ende onvermindert der 
stede recht tegens den Staten dat men vervolgen zal. 
 
Is mede Mathijs Reyersz. gecommitteert om tot Horen 
met die Staten van de gemeene saecke te tracteren. 
 
[losse notitie op het schutblad van dit deel resoluties: 
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 IJsbrant Allertss. es borch geworden  
voir Cornelis van Vo** om den exu 
te betalen indien bevonden worde 
dat hij die selve schuldig es. Actum 
den xxi octobris LXXIII. In kennisse van mij 
L. Coren subscripsit. ] 
 
[In marge : Wat omslach die vroetschap bequaemste vint.] 
 
Up huyden den xxiiii octobris LXXIII is bijde gemeene 
vroetschap geordonneert ende goet gevonden dat voir 
resolutie bijden Staten sal inbrengen, dat die vroetschap 
alder bequaemste bevint den omslach te geschiene upten 
thienden penning ende dat nae advenant die huyere 
van dit lopende jaer van LXXIII. 
 
Is voirts geordonneert dat men die soldaten die 
vertrecken willen haer tinnen gelt sullen wisselen 
met ‘t gelt bij Mathijs Reyersz. overgebrocht. 
 
Zijn voirts geordonneert tot adjuncten bij burgermeesteren 
Cornelis Willemsz.Croon ende IJsbrant Allertsz. 
 
 
[In marge: Dat men geen meer broot zal uuytdeylen.] 
 
Up huyden den xxvi octobris LXXIII is bijde vroetschap geordonneert 
dat men voirtaen geen meer broot zal uuytdeylen laeten an 
eenyge personen, maer dat men het gebacken broot ende die gemalen 
rogge zal bijde uuytdeylers an de binnen poorteren doen vercopen 
elcke broot voir vier stuvers. 
 
 
[In marge: Van de coopman van de rogge.] 
 
Is voirts geresolveert datmen den coopman van de rogge resterende, 
noch omtrent negen hondert tachtich gulden bidden zal om noch 
omtrent een maent dach ende dat Aelbert Cornelisz. ende  Jan 
van Foreest burgermeesteren haer eygen schult daer off maken 
sullen ende die vroetschap belooft mits desen haer daer 
van te garanderen ende indempneren. 
 
Dat men Lambert Jansz. up rekeninge geven zal hondert gulden 
van’t gelt bij Mathijs Reyersz. angebrocht, om die arbeyders 
van’t bolwerck bijde Vrieschepoirt in’t werck te houden. 
 
[58v]            
 
[ In marge: In state gestelt om ordene die vroetschap daer toe moverende Jan Steenhuys innen 
Alcmaer te comen.] 
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Up huyden den viiiste novembris anno XVC  LXXIII is bijde 
vroetschap collegialiter vergadert wesende geordonneert 
dat men Jan Jansz. Steenhuys insinueren zal dat hij 
binnen xiiii daegen weder om binnen der stede zal 
comen up te verbeurte van’t vierde paert van zijn  
goet achtervolgende die keur daer van zijnde. 
 
 
[In marge: Beroerende de rogge.] 
 
Is mede geordonneert dat men tot twintich lasten 
rog toe zal doen backen voir die schamele poirters 
die voir elcke broot betalen sullen vier stuvers 
ende dat die penningen daer van comende Syvert van  
Boeckholt toegeseyt sullen worden om hem alle 
weken dardalff hondert gulden daer van te betalen 
achtervolgende zekere besegeltheyt bij burgermeesteren 
daer van bij consent van de vroetschap gepasseert 
 
 
[ In marge: Quartiermeesters.] 
 
Sijn mede tot quartiermeesters geordonneert om 
die soldaten te foureren Thoenis Heertgesz. ende    
Thijs Cornelisz. mits dat zij vrij sullen van de soldaten. 
 
 
[ In marge : Van de vroetschap geliende penningen.] 
 
Voirts dat die vroetschap van haer geliende penningen  
tot die xxvC gulden geleent, gerembourseert zal 
worden van’t silver gecomen van de capelle van 
Egmont. 
 
 
[ In marge: Van de boden.] 
 
Dat burgermeesteren met den stadtboden handelen sullen 
van haer extraordinaris moeyten upt believen van de  
vroetschap. 
 
Dat burgermeesteren bij advys van de commissarissen Sonneberch 
voir zijn gouvernement een gratuyteyt sullen toevinden 
tot laste van ‘t gemeen lant. 
 
 
[ In marge: Beroerende Hans Colderman.] 
 
Op huyden den xxiiii novembris LXXIII is bijde vroetschap 
collegialiter vergadert wesende geresolveert dat men 
Hans Colderman zal aenbieden d’onfange bij meester Gerrit 
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van de Nijenburch, f. g. laestmael gehadt mits hier 
nemende zijn residentie achtervolgende die resolutie van de 
gemeene Staten van Hollant daer op genomen. Ende 
ingevalle hij upterdaet ‘t selve niet wil accepteren 
dat men hem deportere van zijn ontfanck voirs. onder 
behoirlicke protestatie van ‘t gene hij ontfangen 
heeft mitsgaders dat hij hem niet verder onderstae 
eenyge restanten sorterende onder ‘t rentmeesterschap van 
meester Geraert voirs. te ontfangen alsoe die vroetschap 
van advys es als dan een ander rentmeester op zijn plaetse 
te stellen,’t welck de voirs. Colderman gerefuseert heeft. 
 
[59]             
 
[In marge : Beroerende die soldaten in de stat te blijven ende hoe veel.] 
 
Is oick bijde vroetschap geresolveert dat men in de stadt Alc- 
maer volgende ‘t bevel zijnder Excellentie den commissarissen tegen  lb    
gedaen zal leggen twee vaentgens knechten, elck vaentge 
van anderhalff hondert hooffden meer niet, ende dat tot 
preservatie der stadt ende burgeren, alsoe anders die burgers 
wel haest oirsaecke nemen souden om te verlopen als zij 
boven synder Prinselycke Excellentie wille belast worden met 
soldaten’t welck die commissarissen geconsenteert hebben 
te achtervolgen, mits hier off hebbende acte. 
 
 
[ In marge: Gecommiteerde tot der fugitiven goeden.] 
 
Sijn voirts Jacob Aelbertsz. Hogelant ende Jan Jacobsz. 
Boerman gecommitteert omme der fugitiven ende voirvluchtige 
personen goeden te inventorieren ende die huysen bij provisie  
te verhuyeren. 
 
 
[ In marge :Te versoecken uuytstellinge van de custingen te betalen.] 
 
Up huyden den xxviiste novembris XVC LXXIII is eendrachtelick bijde 
vroetschap collegialiter vergadert wesende geresolveert 
dat men van wegen die stede aen zijne Prinselycke Excellentie versoecken 
zal te hebben prolongatie van een jaer van die custingen 
van  de landen ende huysen tot fortifficatie der stede nootelick 
op gecoft, te betalen mits dat men den ghenen die haer 
huysen opgecoft zijn, zal puncteren erven te geven binnen der 
stede in verminderinge van haer custingen tot verclaringe 
van arbiters. 
 
 
[ In marge: Gecommitteerde aen zijne Prinselycke Excellentie.] 
 
Sijn Philips Cornelisz. ende meester Nannius pentionaris gecommit- 
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teert omme met die electie aen zijne Prinselycke Excellentie te reysen 
mitsgaders om te solliciteren zekere saecken die stadt 
aengaende. 
 
 
[ In marge: Van Claes Michielsz.] 
 
Up huyden den xxviiiste novembris anno XVC LXXIII is 
bij de vroetschap geordonneert dat men Claes Michielsz. 
tot schoolmeester in’t beneden school annemen ende met hem 
veraccorderen zal zoe dat best doenlick wesen zal. 
Is meester Jacob van Foreest voir zijn curen an de soldaten 
In’t beleg ende daer nae gedaen toegevonden xii gulden. 
 
 
[ In marge: Vande buytenste palen.] 
 
Up huyden den xde decembris XVC  LXXIII is eendrachtelick 
bij de vroetschap geresolveert dat alsoe die buytenste 
palen buyten die resolutie van de vroetschap uuytgetrocken 
zijn zoe persisteert die vroetschap bij haer voirgaende 
resolutie ende en consenteert niet dat burgermeesteren daer 
van eenyge betalingen doen sullen. 
 
 
[ In marge: Gecommiteerde tot Horen.] 
 
Sijn gecommitteert om tot Horen bijde Staten te reysen 
Mathijs Reyersz. ende Jacob van Waerdendel. 
 
 
[59v] 
            
[In marge: Beroerende ’t rentmeesterschap van’t noorder quartier.] 
 
Voirts is geresolveert datmen persisteren zal bijde 
notulen tot Haerlem bijde gemeene Staten gehouden, 
beroerende trentmeesterschap van t noorder quartier dair 
inne Dirck van Teylingen nu gestelt es, mits dat 
men puncteren zal, dat die selve rentmeester alle weken 
zal openinge doen van zijn ontfanck ende dat 
die penningen tot die gemene saecke geemployeert 
sullen worden zoe tot leeninge van de soldaten 
binnen Alcmaer leggende als anders. 
 
 
[ In marge : Beroerende ‘t gelt van Jan van Foreest te lichten.] 
 
Is mede eendrachtelick geresolveert dat men die 
penningen onder Jan van Foreest berustende, gecomen 
van de broden, lichten sal omme die leninge van de 
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soldaten daer mede te doen, mits dat die 
vroetschap haer verbint indien die mannen van de 
rogge die penningen ontbode die selve up te brengen. 
 
 
[ In marge: Quartiermeesters.] 
 
Up huyden den xix decembris LXXIII soe sijn bijde 
vroetschap tot quartiermeesters geordonneert over 
‘t vaendel van Cabbeliau, Dirck Fransz., glaesemaker 
ende Aerian Jansz., schoenmaker. 
 
 
[In marge: Van meester Claes in’t beneden school.] 
 
Is voirts bijde meeste stemmen van de vroetschap geordon- 
neert dat men meester Claes, schoolmeester in’t beneden schol, 
sal aennemen tot may toe om cxxx gulden ‘t sjaers, 
mits dat die ondermeester tot zijnen laste sal wesen 
ende dat dien den anderen een maent te voren waer- 
schouwen sal mogen up seggen, zoe wel die stede 
ende meester Claes. 
 
 
[In marge : Jan Dircxsz. substituyt,gecommitteert die servycen ende der absenten penningen te 
innen.] 
 
Is mede Jan Dircxsz., substituyt van de scout, gecommitteert 
om te recouvreren die servycen bij burgermeesteren up te 
lege huysen verscoten , mitsgaders die penningen die den 
absenten personen bij de gecommitteerde van de vroetschap 
ende capiteynen van de scutterie overgevonden worden, 
mits daer van genietende alsulcken redelicken penningen 
als burgermeesteren met hem sullen veraccorderen. 
 
 
[In marge: Dat burgermeesteren sullen handelen metten man die een meelmolen wil stellen.]  
 
Dat burgermeesteren sullen mogen veraccorderen met den 
molenaer die zijn molen begeert te setten achter 
die Minnebroers kerck up Heynrick Mollers erff, 
zoe nae zij best sullen moegen. 
 
 
[In marge: Van de Minnebroers kerck aff te breken.]       
      
Is mede geresolveert dat burgermeesteren die Minne- 
broers kerck sullen moegen besteden aff te breken. 
 
60 
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[in marge: beroerende de excijsen 
 
Up huyden den xxiien decembris anno LXXIII is bij de vroetscap 
collegialiter vergadert wesende geresolveert, dat die 
stede aen haer sal behouden die wijnexcijs, de bier- 
excijs, de corenexcijs ende lakenexcijs ende dat men 
daertoe sal committeren twee goede mannen om die- 
selve te bewaeren, mits haer van haer moeyten conten- 
terende sonder dat zijlieden sullen genieten exemptie van 
soldaten. 
 
 
[in marge: dat niemant vrij van excijs wesen zal] 
 
Is voirts geordonneert dat van nu voirtaen niemant 
zal genieten vrijdom van excijsen, niettegenstaende 
zijluyden in voirleden tijden vrij zijn geweest. 
 
 
[in marge: van Mary in de doelen] 
 
Is voirts Mary in die doelen voir heur extraordinaris  
lopen ende draven voir die scutterie mede toegevoecht 
xxiiii gulden, gelijck Lenert d’ander doelknecht gehadt 
heeft. 
 
 
[in marge: van de vier boden] 
 
Is voirts de vier stedeboden voir haer extraordinaris 
lopen ende draven toegevonden elcx xx gulden met 
quytstellen van twee jaer pacht die zij aen ‘t Heyli- 
gegeesthuys ten achteren waeren. 
 
 
[in marge: gecomitteerde aen Zijne Fürstliche Genade] 
 
Up huyden den xxix decembris LXXIII is bij de vroetschap geor- 
donneert datter een zal reysen aen Zijne Fürstliche Genade om die 
nootwendicheyt der stede te konnen te geven zoeverre 
de Staten die van Alcmaer niet en willen laten volgen 
de weekelicke leninge uuyt den dorpen ende die penningen van 
Hans Colterman tot die tinnen munte waertoe mr. 
Nannius gecommitteert es. 
 
 
[in marge: fabryckmeesters] 
 
Sijn voirts geordonneert tot fabryckmeesters voir dit toecomende 
jaer, Jacob Aerianss. Boegel ende Euwout Rijckerss. 
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[in marge: collecteurs van de ce penninck] 
 
Voirts zoe zijn geordonneert tot collecteurs van de cde penninck 
over die landen, Jan Cornelisz. Comans, Maerten Lobbrantss. 
ende Jan Dircxss. ende over die huysen, Pieter Tijss., 
Cornelis Heynricxss. rabbi ende Jan Claess. 
 
 
[in marge: tauxateurs om burgeren op rog  te setten] 
 
En voirts geordonneert tot tauxateurs om de burgerie 
op rog te setten, Evert Janss. Stuyling, Willem 
van Rietwijck ende Cornelis Pieterss. Halffvasten ende sal 
een yegelick burger tot zijn taxt toe van de stederog mogen 
copen mitt tinnen gelt, de sac Pruysse rogge om xlv stuvers 
ende die sack rijsse rogge voir xliii stuvers 
 
 
[in marge: beroerende die lijndrayers] 
 
Voirts dat men den lijndrayers zal consenteren voir den tijt 
van een halff jaer ‘t gebruyck van de oude bagijnenweyt 
om huysgens te timmeren ende haer neringe te doen. 
    
60v 
 
[in marge: dat men ‘t weeshuys zal laten volgen d’incoompsten van de outaren] 

 
Up huyden den xxvien january anno LXXIIII stilo communi is bij de 
vroetschap collegialiter vergadert wesende eendrachtelick  
geresolveert, dat men bij provisie upt believen van Zijne 
Excellentie ‘t weeshuys deser stede zal laeten volgen d’incoompste 
van de outaeren daervan die kerckmeesteren ‘t register hebben. 
 
 
[in marge: resolutie opten nieuwen omslach] 
 
Is voirts eendrachtelick mede geresolveert, dat men Evert 
Janss. als gecommitteerde bij de Staten sal scrijven dat 
hij voir die van Alcmaer zal persisteren voir nieuwen 
omslach bij de verhoginge van de imposte van de wijnen ende 
bieren ende oick op ‘t linnen, laken, fluweel, zijde ende ander 
passement ende boerduerselen volgende die van Suythollant, 
sonder te consenteren in eenyge andere omslach voir- 
dat ‘tselve in ‘t reyne gebrocht zal zijn. 
 
 
[in marge: te presenteren requeste an Sonoy ende bij refuys wort mr. Nannius gecommitteert 
te reysen aen Zijne Excellentie] 
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Is oick eendrachtelick geresolveert dat men het project 
bij mr. Nannius gemaect, zal doen grosseren ende den gouverneur 
Sonoy vertonen ende zoeverre ‘t versoeck daerinne 
verhaelt niet en volcht, zoe wort mr. Nannius 
geordonneert te reysen aen Zijne Excellentie om daervan te 
doleren bij welcke project die burgermeesteren ende vroetschap opten 
xxviii january heeft gepersisteert. 
 
 
[in marge: om te versoecken aen Zijne Excellentie dat geen ponten met turff nae Scoreldam sullen 
varen] 
 
Dat men aen Zijne Excellentie versoecken zal datter geen ponden 
met turff nu voirtaen sullen mogen vaeren deur die stede 
naer Schoorldam ende ‘t Noorderlant, maer dat zij gehouden 
sullen wesen haer marct binnen Alcmaer te houden alsoe daer 
geen weeckmarckten gehouden worden. 
 
 
[in marge: van geen burger buyten metter woon te mogen trecken] 

 
Is mede geordonneert datter geen burgers noch burgers- 
kinderen haer buyten deser stede mitter woon sullen 
mogen transporteren ter tijt ende wijle toe dat daer anders 
inne geordonneert zal worden ende die tijt hem anders begeeft. 
 
 
[in marge: van die penningen van Jacob van Teylingen te innen] 
  
Dat men die penningen van Jacob van Teylingen zal innen 
achtervolgende ‘t accoort bij de stede ende hem gemaict. 
 
 
[in marge: dat die stede op lijfrenten nemen zal iiic gulden van Maritgen Aerians] 
  
Is mede geordonneert dat die stede op lijffrenten zal mogen 
nemen, driehondert gulden in verminderinghe van de 
proviande die Maritgen Aeriansdr. gelevert heeft den 
arbeytsluyden ande fortifficatie, van die hondert ‘s jaers gevende  
ten lijve van een persoon xiii gulden off daeromtrent. 
 
 
[in marge: burgermeesteren sullen handelen met die pachter van de vleysexcijs] 
 
Voirts zoe sullen burgermeesteren mogen handelen met die pachters 
van de vleysexcijse beroerende ‘t vleys bij den gouverneur 
ende andere capiteynen geslagen. 
 
61 
 
[in marge: beroerende de Waech] 
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Up huyden den xxii february anno XVC LXXIIII stilo communi, soe 
es eendrachtelicken bij de vroetschap geordonneert ende 
geavoyeert die uuytsprake bij de arbiters gedaen tuschen 
die burgemeesteren ende die pachters van de Wage gedaen, houdende dat zij 
souden betalen voir de pacht van ‘t jaer LXXII  tot den 
vie july LXXIII, viic lx  gulden suyver gelt. 
 
[in marge: van meester Claes schoolmeester] 
 
Is voirts geordonneert dat burgermeesteren, Claes Michielss. 
voir een jaer, ingaende may naestcomende sullen moegen annemen 
voir iic gulden ‘s jaers, mits dat hij zal gehouden wesen 
‘t benedenschool te bewaeren ende dienen met zijn twee 
adjunct die hij nu heeft. 
Sijn voorts gecommiteert Jan Cornelisz. Comans ende 
Mathijs Reyerss. om een proeff te doen mit die kerckmeesteren 
ende huyssittenmeesteren om etlicke pachten van ‘t papegelt te 
vermangelen tegens die renten die zij opte stede 
staende hebben ende dat op ‘t believen van de vroetschap. 
 
 
[in marge: beroerende die sloetelen] 
 
Voirts, dat men een kist zal maken ende stellen op ‘t 
stadthuys met twee sloten, daerinne men sal 
sluyten die sleutelen van ende die poorten ende boomen deser 
stede, daervan die burgemeesteren ende capiteyns elcx 
een sloetel sullen hebben, breder blijckende bij de ordonnantie 
daerop gemaict. 
 
 
[in marge: beroerende ‘t uuyttrecken van de buytenste palen] 
 
Up huyden den viiide maert LVIII is bij de vroetschap 
geresolveert, dat burgermeesteren sullen veraccorderen met 
Maerten Pieterss. beroerende het uuyttrecken van de buytenste 
palen bij Cabbeliau als gouverneur bestelt ende dat op ‘t 
believen van de vroetschap. 
 
 
[in marge: gedeputeerden tot Horen] 
 
Sijn voirts gecommiteert om tot Horen aen die Staten te  
reysen ende die resolutie van de vroetschap op die bescrijvinge 
van de leninge in te brengen, Cornelis Janss. van de Nijenburch 
ende mr. Nannius van Foreest. 
 
 
[in marge: gedeputeerden anden gouverneur] 
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Sijn mede gecommitteert om te reysen aen den gouverneur 
ende verlichtenisse te soecken van soldaten, Philips Cornelisz. ende 
mr. Adriaen Anthonisz. ende met Pieter Cornelisz. predicant. 
 
 
[in marge: beroerende meester Claes Michielsz.] 
 
Dat voirts meester Claes Michielss. zal hebben voir hem ende 
zijn ondermeester van dit voirleden jaer dat hij gedient 
heeft tot may LXIII anderhalff hondert gulden. 
 
 
[in marge: van der bodenpacht] 
 
Dat voirts die stede tot haeren laste nemen zal die 
jaerlicxe pacht die de boden ‘t Heyligeesthuys sculdich 
zijn ende dat ter tijt toe daerinne anders geordonneert 
zal zijn. 
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[in marge: van hart dack] 
 
Up huyden den xii marty LXIIII is bij de vroetschap colle- 
gialiter vergadert wesende geordonneert, dat niemant 
eenyge nieuwe huysen, camers, schuyeren ofte spannaige sal 
moegen maecken ofte tymmeren dan met hart dack, sonder 
dat men eenich riet sal moegen nayen ofte stoppen, dan op ‘t oude 
gespan, noch oic eenyge nieuwe sparren daer bij te steken, 
des sal die stede haer geven die vierde pan opte laeten van 
xxv gulden d’enen helft tot prouffijt van de stede ende d’ander helft voir 
den officier. 
 
 
[in marge: gedeputeerde tot Dordrecht] 
 
Sijn gecommitteert om tot Dordrecht te reysen op die 
bescrijvinge van Zijne Excellentie, Claes Harcxsz. ende Philips 
Cornelisz. 
 
 
[in marge: gedeputeerde tot Horen ande Staten] 
 
Insgelijcx zijn gecommitteert tot Horen bij de Staten te 
reysen ende der vroetschap meninge op die leninge 
daerop die stadt gestelt es, mr. Nannius van Foreest 
ende mr. Adriaen Anthonisz. 
 
 
[in marge: beroerende Jan Symonss. van Veen] 
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Is voirts geresolveert dat die stadt Jan Symonsz. 
van Veen in den storm gescoten, tot zijn meesterloon ten 
bate zal comen dartich gulden. 
 
 
[in marge: van de soutketen] 
 
Die vroetschap zal ter eerster bequamer tijt die 
eygenaers van de soutketen toelaten om haer zoutketen 
op die oude fondamenten opte richten, zoe haest die 
buytenste wal zal geleyt zijn. 
 
 
[in marge: van de lijnbanen] 
 
Voirts dat men den lijndrayers zal voirhouden om haer 
neringe te moegen doen opte Jonge Bagijnenweydt, 
mits dat zijluyden onvermindert ‘t octroy van de ses hondert 
roeden, sullen opte erven van de ses hondert Quakelbrug 
sekere hutten sonder steen alleenlick opten brant te 
moegen maken tot bewaringe van haer gereetschap,  
mits dat zijluyden die erffven op ’t Quakelbrug, misgaders 
die plaetse van de Bagijnenweyt sullen annemen in afslach 
tegens die erffven die zij verloren hebben ende dat tot 
arbitrage van goede neutrale mannen. 
 
 
[in marge: van de calcovens] 
 
Insgelijcx dat burgermeesteren sullen besien sekere plaetse 
opte Bergermeer om aldaer de calckovens te doen 
stellen onvermindert ‘t octroy van de seshondert roeden, 
welverstaende dat dieselve calckovens sullen gestelt 
worden dat die viant in tijde van ‘t beleg geen 
gewelt ofte schade den stadt daeruuyt sal mogen doen. 
 
 
[in marge: aengaende van Maerten Pieterss.] 
 
Is mede geavoyeert ‘t contract gemaict bij burgermeesteren 
met Maerten Pieterss. als dat hij hebben zal voir ‘t uuyt- 
halen van de buytenste palen bij Cabeliau bestelt, vijftich- 
duysent steen. 
 
62 
 
[in marge: adjunct bij burgermeesteren] 
 
Up huyden den 15e marty LXXIIII, soe is bij de meeste stemmen 
van de vroetschap Jacob Dircxss. geordonneert adjunct bij 
burgermeesteren geduerende d’absentie van Claes Harcxss. tot 
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Dordrecht. 
 
 
[in marge: beroerende die leninge van Seget] 
 
Up huyden den 16e marty LXXIIII, soe es bij de vroetschap 
geresolveert dat men 't vaendel van Seget voir dese 
weeck sal leninge doen, achtervolgende ‘t regyster daer- 
van zijnde, welverstaende ende onder expresse proteste 
dat die van Alcmaer nae dese weeck alleen sullen 
leninge doen voir driehondert soldaten ende dat ter tijt 
soe dat bij de Excellentie ofte de Staten anders geordonneert 
zal zijn. 
 
 
[in marge: beroerende de lose] 
 
Up huyden den 1e aprilis LXXIIII, soe es eendrachtelicken bij de 
vroetschap collegialiter vergadert wesende geresolveert, 
dat die loose van nu voirtaen gehaelt sal worden 
van de burgermeesteren als hooffden ende regenten van de stadt ende niet 
van Guillaume Mostaert ende dit bij provisie tot dat anders bij 
Zijne Fürstliche Genade dairinne geordonneert zal zijn. 
 
 
[in marge: beroerende Guillaume Mostert] 
 
Dat Guillaume Mostaert van zijn offgebroken heyningen ende verdolven 
boomgaert zal geconsenteert worden als andere burgers 
die gelijcke schade geleden hebben, die veel in getale zijn. 
 
 
[in marge: beroerende dye tsestich van Troeffgen op renten te mogen houden] 
 
Up huyden den 14e aprilis LXXIIII nae Paesschen, soe is 
eendrachtelick bij de vroetschap collegialiter vergadert 
wesende geaccordeert, dat burgermeesteren op renten sullen 
moegen houden van Willem Pieterss.Troeff, ‘tgene hem rest 
van de stede van de schoenen in ‘t beleg voir die soldaten 
gemaeckt, dat hij vervollen zal tot tsestich gulden om 
thien gulden ‘s jaers lijffrenten ten lijve van de voirscreven Willem 
Pieterss. ende d zijn huysvrou ende den langstlevende van hem beyden. 
 
 
[in marge: van 't weytgen opte Conincxwech te copen] 
 
es geaccordeert, dat men die erfpachte van ‘t erff op de soutketen hem in betalinge sal mogen geven 
den v may 74] 
 
Is voirts geresolveert dat men het weytgen opte Conincxwech 
copen sal tot behoeff van de stadt op zoedanige daegen 
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ende voir zoeveel penningen als twee goede mannen bevinden 
sullen redelick te wesen, mits dat men een sloot royende  
langs de vesten aldaer schieten sal. 
 
 
[in marge: van de calckovens] 
 
Is mede geresolveert dat men den calckovens plaets sullen wijsen 
om te tymmeren bij ’t Boeckelaersluysgen ende opte de Bergermeer 
tot optie van degeenen die de calckovens stellen willen, mits 
dat zij die sullen setten buyten die limiten van de vic roeden waer- 
binnen niemant geoirloft es te tymmeren. 
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[in marge: van de wachtmeester] 
 
Voirts dat men den wachtmeester voir antwoirt geven zal 
dat men hem betalinge sal doen, niettegenstaende dat 
burgermeesteren sulcx bij den gouverneur verboden es, mits 
dat hij eerst ende alvoren sal leveren ordonnantie ofte 
van de gouverneur ofte van de Staten van ‘t Noorderquartier 
sulcx dat ‘tselve de van Alcmaer in rekeninge gepasseert  
zal worden. 
 
 
[in marge: gedeputeerde tot Dordrecht bij de Staten]  
 
Sijn voirts genomineert om weder tot Dordrecht bij de 
Staten met volle procuratie te reysen, Claes 
Harcxss. ende mr. Nanninck van Foreest. 
 
   
[in marge: van de erffgenamen van Aeff Jan van Nieroppen] 
 
Up huyden den xv aprilis anno XVC LXXIIII nae Paesschen, 
soe es bij de vroeschap geavoieert ‘t accoort bij 
burgermeesteren gemaict met die erffgenamen van 
Aeff Jan van Nieroppen ende Pieter Janss. Nierop. 
 
 
[in marge: tauxateurs tot die affgebroken huysen in ‘t beleg] 
 
Sijn voirts die twee fabryksmeesters met Jan 
Cornelisz. Comans ende Cornelis Pieterss. Halffvasten 
geordonneert om te tauxeren die huysen in ‘t beleg 
offgebroken ende te royen die breete van de wallen. 
 
 
[in marge: om met meester IJsbrant op ‘t believen van de vroetschap te handelen] 
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es die uuytspraeck van de tauxateurs bij de vroetscap geavoieert, bedragende lxxv gulden 
die burgermeesteren haer betalen sullen op sulken termijnen als burgermeesteren gelieven zal. 
 
versoeck aen Philips Cornelisz.] 
 
Voirts worden die voirs. tauxateurs van de huysen 
ende royinge van de wallen gecommitteert omme op ‘t 
believen van de vroetschap te veraccorderen met 
mr. IJsbrant Gerritss. cyrurgijn, beroerende zijn verdient 
loon an sekere personen in ‘t beleg van de viant gescoten. 
Die vroetschap versoeckt aen Philips Cornelisz. 
dat hij om zekere nootsaeckenwillen van 
Claes Harcxss. in zijne plaetse tot Dordrecht 
wilde reysen, mits dat sij beloven, in den tijt 
van ses maenden nae sijn wedercoompste hem 
niet te beswaeren met eenyge lasten. 
 
 
[in marge: dat burgermeesteren in ‘t reyne sullen brengen die resolutie van de Staten] 
 
Dat burgermeesteren volgende die resolutie van de 
Staten van Suythollant in traine sullen brengen 
die verhoginge van de impost van de wijnen ende 
bieren, mitsgaders den impost op de turf, 
tarv ende rog ende een stuver op elck hondert pont 
gewichte. 
 
 
[in marge: beroerende Bruyn Gerritss.] 
 
Wert Bruyn Gerritss. ende Pieter Slacht geconsenteert 
exemptie van de scutterie voir een jaer, mits dat  
zij alle lasten sullen dragen als andere burgers. 
 
63 
 
[in marge: van de runmolens] 
 
Wert voirts geconsenteert denghenen die haer rinmolens 
verloren hebben, vijff snees elcx van ’t lant bij de 
soutketen off zoeveel min als zij nootelick  behoeven 
sullen ende roet voir roet tegens haer erff daer haer 
molens gestaen hebben ende zoe wat d’een off d’ander groter 
bevonden wert, ‘tselve sal hem betaelt worden tot 
seggen van goede mannen ende dat zij haer aerde sullen 
halen buyten der stadt daer burgermeesteren haer wijsen sullen. 
 
 
[in marge: van Jan Dircxss. substituyt] 
 
Voirts es mede geordonneert dat Jan Dircxss. substituyt, 
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van de stede ontfangen sal alle jaere sessendartich gulden 
gelijcke alle andere substituyten van de stede genoten hebben. 
 
 
[in marge: van Krijn Cornelisz. in den storm gescoten] 
 
Dat voirts die stadt Krijn Cornelisz. in den storm gescoten 
tot zijn meesterloon te baten sal comen die helft, 
bedragende die somme van thien gulden. 
 
 
[in marge: van de verwer van Haerlem] 
 
Is voirts geordonneert dat die stadt Willem Cornelisz. 
Gael, verwer van Haerlem te bate zal comen een 
halff jaer huyers zoeverre hij zijn verwerie 
hier opstelt. 
 
 
[in marge: gecommitteerde bij burgermeesteren tot die nieuwe wercken] 
 
Up huyden den ven may LXXIIII, soe zijn bij de vroetschap collegaliter 
vergadert zijnde gecommitteert Jacob Dircxss., Evert Janss. 
Stuyling ende mr. Adriaen Anthonisz. om met burgermeesteren 
inspectie te nemen van eenyge nieuwe wercken te maicken 
off ordonneren, zoe van de lijnbanen als andere tymmeraige van  
huysen, daervan zij die vroetschap sullen rapport doen om bij 
haer advyse eyntelick .... die saeck alsdan gedisponeert te werden 
zoe tot oirbaer van de stadt bevonden zal worden te behoiren. 
 
Is voirts Cornelis Claess. Druijf geordonneert om met het gelt 
daerop die van Alcmaer bij de Staten gestelt zijn es tot Dordrecht 
te reysen. 
 
 
[in marge: indempnite van Waerdendel] 
 
Voirts heeft die vroetschap belooft Jacob van Waerdendel 
te indempneren (costeloes ende scadeloos te houden) van de cxcv gulden iii½ st. daervoir hij zijn    
eygen scult gemaict heeft, te betalen den erffgenamen van 
Aeff Jan Doeffen, alsoe dieselve penningen tot behoeff van de 
stadt geëmployeert zijn. 
 
 
[in marge: van Lenert doelknecht] 
 
Wort Lenert Janss. doelknecht van de oude doelen toegelaten dat 
hij sal hebben voir zijn extraordinaris moeyten, ses gulden voir 
dit voorleden jaer sonder dat die stadt hem sal tot eenyger 
tijt iet meer te bate comen ende zoeverre hem ’tselve niet 
aen en staet, soe sullen burgermeesteren een ander in de dolen ordonneren. 
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63v 
 
[in marge: dat burgermeesteren sullen moegen veraccorderen met die bueren van  
’t Nieuwelant ende Sackestraet] 
 
Burgermeesteren worden geauctoriseert te handelen met die bueren 
van ‘t Nieuwelant ende die Sackestraet, beroerende het demmen 
van ‘t slootgen tusschen tween leggende, elcx nae advenant zijn 
erff voir alsulcken penningen als zij daervoir bedingen sullen connen. 
 
 
[in marge: beroerende Jan Matheusz. van Haerlem] 
 
Is voirts Jan Matheusz. van Haerlem gegont exemptie van de 
scutterie ende voir den tijt van een jaer vrijheyt van soldaten 
ende dat omme redenen wille ende sekere dienste die hij die stadt 
gedaen heeft ende noch doen zal. 
 
 
[in marge: van de koeyeren van de rog te verhogen] 
 
Up huyden den xiiii may XVC LXXIIII, soe sijn die schepenen 
bij de meeste stemmen van de vroetschap gecommitteert om 
die quoyeren van de rog die helft te verhogen ende etlicke 
personen die vergeten zijn daerbij te voegen. 
 
 
[in marge: versoeck te doen aen Zijne Excellentie 
 
Dat men aen Zijne Excellentie versoecken sal, om te vervallen die 
costen van de fortifficatie van de watercant, te hebben die 
landen leggende binnen die limiten van de vic roeden toecomende 
die reguliers van Heyloe, mits dat Zijne Excellentie off die Majesteyt 
dieselve landen sal moegen nae x off xii jaeren redimeren 
voir alsulcken penningen als die vercoft souden werden. 
 
 
[in marge: van de lijnbanen 
 
Is bij arbiters getauxeert elcke roe van de lijnbanen buyten der stede verloren op xxxii stuvers ende 
elcke roe binnen der stede l stuver, soe dat zij achtien stuvers op elcke roe stellen die stadt 
toegheven op sulcke reserve als hier ande zijde, hetwelck ande vroetschap geavoieert es, actum den 
lesten may XVC LXXIIII] 
 
Voirts dat men met die lijndrayers een proeff sal doen om met 
haer uyt believen van de vroetschap te veraccorderen van haer 
lijnbanen tegens die Bagijnenweyt, waervan zij sullen hebben 
tot behoeff van acht seven lijnbanen voirbij ‘t Ritsevoort, de breete 
van xi roeden ende achter nae die Ridderstraet x roeden, met 
alsulcken reserve dat die stadt dieselve erven, indien 
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zij die in toecomende tijden nootelick behoefde, wederom an 
haer souden mogen nemen in sulcken coop als zij die nu 
ontfangen, mits haer betalende het interest van de tymeragie, 
het hoogen ende setten van de boomen. 
 
 
[in marge: van de brug over die vesten bij Malalenbrug] 
 
Dat men mede die vesten bij Malalenbruggetjen sal over- 
brugge om een acces te hebben ande nieuwe vesten ende 
die wacht te beter mogen bewaren. 
 
 
[in marge: van de scoutendienaers es gealtereert dat die stadt den officier tot drie dienaers, behalve 
de substituyt te bate zal comen jaerlicx hondert gulden, xl gulden, xxxiiii gulden] 
 
heeft voirts die vroetschap geavoieert ‘t accoort bij burgermeesteren 
ende die scout gedaen, mette scoutendienaers, dat die stede haer 
elcx tot vieren toe in getale jaerlicx sal uuytkeren vijftich 
gulden met ‘t gebruyck van elcx een camer in de Sackestraet 
mits dat zij sullen gehouden wesen haer te voegen nae die 
commissie van de offi(t)ier ende dit alles tot wederseggen van de vroetschap. 
 
 
[in marge: van de vier stedeboden] 
 
Is voirts die vier stedeboden voir haer extraordinaris 
moeyten toegevonden bij provisie, elcx ses gulden ende ‘t verder 
versoeck in state gestelt ge tot zijnder gelegender tijt. 
 
64 
 
[in marge: van de soldaten van de derde man]  
 
Up huyden den xvi may XVCLXXIIII, soe es eendrachtelick bij de 
vroetschap collegialiter vergadert wesende geresolveert, dat men de 
soldaten bij de stede in de plaetse van de derde man angenomen geen verder 
betalinge sal doen sonder expresse ordonnantie ende onderteyckeninge van den 
gouverneur. 
 
 
[in marge: Mathijs gecommitteert te reysen aen Zijne Exellentie] 
 
Is Mathijs Reyersz. gecommitteert om tot Dordrecht te reysen ende te 
solliciteren aen Zijne Exellentie om te hebben die landen van de reguliers 
van Heyloo, leggende binnen die limiten van de vic  roeden om daer- 
mede die watercant te fortiffieren, mits dat Zijne Majesteyt die- 
selve nae ix of x jaeren sal mogen redimeren volgende ‘t request 
daervan gemaict. 
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[in marge: beroerende ‘t gescut van de papistenadmirael gecomen] 
 
Up huyden den xive may XVCLXXIIII, soe es bij de vroetschap 
geordonneert dat burgermeesteren in ‘t heymelick sullen doen vernemen 
off die van Edam ende Moninckedam haer geschut dat zij in octobri 
lest[l]eden van de papistenadmirael ontfangen hadden, al nae Horen  
seynden tot toerustinge van de oorlochschepen ende zoeverre zij ‘tselve haer  
gescut gansch nae Horen seynden, dat burgermeesteren alsdan den helft 
van ‘t gescut ons te dele gevallen bij advys van de capteynen van de 
scutterie sullen overseynden. 
 
 
[in marge: dat een yegelick zijn offitie zal effectueren] 
 
Voirts dat diegeene die tot eenyge offitiën, ‘tzij van de xe penning  
off anderen diensten geordonneert zijn, dat zij dieselve tot 
den eynde sullen brengen ende effectueren. 
 
 
[in marge: gecommitteerde om te becomen rog tot provisie van de stede] 
 
Up huyden den leste may XVCLXXIIII, soe zijn bij de vroetschap 
collegialiter vergadert wesende, gecommitteert Jacob Dircxz. 
ende Cornelis Willemsz. Croon om te reysen nae Horen, Enchuysen 
ofte Medemblick ende sien of zij op ‘t angeven van Willem van 
Trier souden connen becomen sekere rog ende mout op 
sekere particuliere persoonen tot versekeringe van de coopluyden 
van haer betalinge ende oick seckere coopluyden aen te dienen 
dat men begeert te geven vrij solderhuyer dengeenen die 
eenyg rog off mout alhier souden begeren te solderen ende 
dat men haer oick belofte ende versekeringe sullen doen 
dieselve rog of mout niet te verminderen ende zoe die 
noot eysschte, dat men alsdan ‘tselve sal stellen op alsulcken 
prijs als die in andere stede gelden zal. 
 
 
[in marge: gecommitteerde tot die quoyeren te maken]  
 
Sijn voirts gecommitteert Willem Pieter Costers, Jan 
Jacobss. Parnus ende Jan Pieterss. hen om te maken die quoyeren 
van de horenbeesten ende besayde landen volgende die resolutie 
van de Generale Staten. 
 
 
 
64v 
 
[in marge: gecommitteerden tot Horen]   
 
Up huyden den iiiie july XVC LXXIIII, soe zijn bij de meeste stemmen 
van de vroetschap gecommitteert Floris van Teylingen ende Mathijs 



166 

 

Reyerss. om te reysen tot Horen opte bescrijvinge van den  
gouverneur ende den gedeputeerden ende aldaer vanwegen der 
voirs. stede te resolveren op alsulcke articulen als daer 
voorgestelt sullen worden ten waere nochtans ‘tselve contra- 
rieerde ‘tgene bij de Generale Staten van Hollant ende Zeelant 
tot Dordrecht geresolveert es, dairbij die van Alcmaer begeren 
te persisteren. 
 
 
[in marge: van de Wage 
 
die vroetschap heeft opten xe july XVC LXXIIII bij ’tselve gepersisteert] 
 
Voirts dat die stede die Wage an haer nemen zal ende 
dieselve totter stedebehoeff bij een getrou man laten 
bedienen, mits dat die vroetschap geavoyeert heeft die 
uuytsprake bij de arbiters tusschen die pachters van de Wage ende 
die stede gedaen, beroerende die gratie haer toegevonden ende 
‘t verder versoeck ontseyt. 
 
 
[in marge: van Heynrickgen Claesdr.] 
 
Dat voirts Heynrick Claesdr. weduwe wijlen Dirck Lourisz. 
molenaer, gegont wort een erff om een molen daerop 
te setten op gelijcke conditiën als andere mollers die 
mede haer molens verbrant zijn ende alsoe ‘t in haeren 
vermoegen niet en es die molen op te richten zoe wort haer 
toegelaten ‘tselve erff op gelijcke conditiën te vercopen ofte 
transporteren. 
 
 
[in marge: van Aecht Aris] 
 
Is mede Aecht Arisdr. tot het meesterloon van Jan Arisz. 
ende Pietertgen Pietersdr. uuyt die Nieupoort in ‘t 
beleg gescoten toegevonden twaelff gulden. 
 
 
[in marge: die renten bij burgermeesteren opgenomen worden geavoyeert] 
 
heeft voorts die vroetschap geavoyeert die hondert gulden bij 
burgermeesteren van Jacob Gossenss. op losrenten genomen ende oic 
die iiic xlviii gulden van de kinderen van Jan Jacobss. Boelen 
mede op lossrenten genomen, mitsgaders noch die iic 
van ‘t kint van Jan Pieterss. op renten genomen die tevoren 
op Engel Boelen sprekende waeren, al nae advenant de penningen 
xvi. 
 
 
[in marge: aengaende die huysluyden die in de stede tymmeren willen] 
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Up huyden den xe july XVC LXXIIII, soe es bij de vroetschap colle- 
gialiter vergadert wesende geordonneert, dat burgermeesteren 
sullen moegen handelen met den huysluyden die in der stede 
begeren te tymmeren, dat zij alsoe daer geen pannen te becomen 
zijn met riet sullen moegen decken onder expresse belofte dat 
zij ‘tselve ryetdack te may off Pynster naestcomende sullen 
gehouden wesen aff te nemen ende met pannen te decken zoe- 
verre die alsdan te becomen zijn. 
 
65 
 
[in marge: van Cornelis Willemsz. Croon] 
 
Is geresolveert eendrachtelick bij de vroetscap collegialiter vergadert 
zijnde, indien Cornelis Willemsz. Croon als een litmaet derselver 
vroetschap hem nae voirgaende vermaninge met zijn verlatene 
huysfrou niet en versoent ende met haer als een man toebehoirt 
huyshoude: dat hij in gevalle voirs. daernae gehouden zal 
worden als verlaten uuyt het collegie van de vroetschap voirs. 
mits dat die copie van dit articel hem wesen sal opte plaetse 
van de laeste vermaninge. 
 
 
[in marge: van de gulden op’t morgen ende van de vie penning] 
 
Is voirts geresolveert dat men voor dese tijt sal ommeslaen omme 
voor te comen die groote noot van ’t gemeen lant een gulden 
op ‘t morgen ende op die landen van de geestelijcke ofte fugitiven 
persoonen twee gulden op ‘t morgen, mitsgaders noch daerenboven de 
seste penning van de huyer zoewel van de landen als van de huysen. 
 
 
[in marge: van de grave van Bossou] 
 
Dat oick onse gedeputeerde nae die resolutie van de vroetscap alhier 
sal moegen voir antwoort geven op ‘t versoeck van mijnheer 
die gouverneur, beroerende ‘t verhuysen van de grave van Bossou, dat 
men daerinne volgen zal die wille Zijnder Fürstliche Genade, mits hebbende 
openinge van Zijnder Excellentie brieff aen den gouverneur, die daer- 
van mentie maict. 
 
 
[in marge: dat die boden niet meer nemen sullen van de sonnendaechs  
gebeden bij clockegeslach als kerck geboden] 
 
Wert voirts den vier stedeboden bevolen van de sonnendaechs geboden 
van ‘t stadthuys bij hemluyden gedaen, niet meer te nemen als van de 
geboden voir die kerck als men huysen uuytroept te coop, welverstaen 
welverstaende dat die casteleyn voir ‘t luyden van de clocken telcken 
reyse van de vercoper sal moegen nemen een stuver. 
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[in marge: dat burgermeesteren sullen sekere erven ende camers mogen vercopen, die Waech 
laten belienen ende sekere renten opnemen] 
 
Worden voirts burgermeesteren geauctoriseert om te mogen vercopen 
eenyge erven, huysen, woningen, de stadt toecomende ofte oick 
eenyge camers ende erven in ‘t Jonge Bagijnhoff, Sint Annenhoff 
ofte elders ende dat om die groote nootswille, alsoe die stadt 
in promptis gelt hebben moet tot die gemeen lantssaecken, 
mitsgaders oick om die Wagen te moegen doen belienen voir 
eene somme van penningen ende oic renten op te mogen nemen van de 
c gulden seven lossrenten ende lijffrenten nae advenant den penning ses, ende 
‘t loot silver tot xviii stuvers te mogen ontfangen ende dat oick den- 
selven die renten copen, sullen ‘tselve zij in voirtijden die stadt 
gelient hebben tot copingen van de renten strecken zal. 
 
 
[in marge: van de landen in pantschap uuyt te geven] 
 
Up huyden den ven augusti anno XVC LXXIII is eendrachtelick bij de 
vroetschap collegialiter vergadert wesende, geresolveert dat men 
die landen van de convente van Heyloe in pantschap sullen uuytgeven, 
te betalen een helft Kar(s)misse naestcomende ende d’ander helft Sint 
Jansmisse daeran volgende. 
 
65v 
 
[in marge: van drie personen uuyt te maecken] 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren drie personen sullen mogen 
uuytmaken die de landen van de stedewegen in pantschap sullen 
moegen nemen, zoeverre die landen niet gemijnt en worden 
off te laech quamen, welcke personen die stede indempneren zal 
sonder dat dieselve gehouden sullen wesen eenyge penningen uuyt te 
keren. 
 
 
[in marge: van ’t pesthuys] 
 
Dat die pesthuysvaers noch twee ofte drie personen toegevoecht 
sullen worden die ter weeck eens in de stede sullen omgaen 
om aelmissen te vergaderen tot sustentatie van ‘t pesthuys 
ende dat het pesthuys sondaechs nae die middach den petitie 
in de kerck hebben zal. Ende oick dat men een pestmeester zal 
annemen indien ‘t noot es. 
 
 
[in marge: om sekere rog te copen] 
 
Voirts is mede geresolveert dat burgermeesteren versoeck sullen doen 
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aen Adries van Oosthoren, Dirck van Teylingen, die rentmeester 
Boot ende Theunis Willemsz. Sonck, dat zij op haer naem ende 
credyt elcx ses lasten rog voor die stede souden willen copen, 
te betalen Karsmisse off Lichtmisse, mits dat die vroetschap 
haer belooft van haer interesten te indempneren. Ende zoe- 
verre die voors. personen daertoe niet begeerden te verstaen, 
dat men alsdair met die vroetschap uuyt die rijcxste van de burgerie 
veertich personen verkiesen sullen, uuyt dewelcken drie ofte 
vier personen geloot sullen die op haer credyt xxii off xxiii 
lasten rog souden, die van de andere van de veertich personen sullen 
geindempneert worden. 
 
 
[in marge: van de visscherie van ‘t Quakelbrug] 
 
Dat burgermeesteren tot prouffijt van de stede die vischerie van ‘t 
Quakelbrug verpachten sullen. 
 
 
[in marge: van de substituyt] 
 
Dat burgermeesteren met de substituyt van zijn extraordonaris 
moeyten handelen sullen op ‘t believen van de vroetschap. 
 
 
[in marge: van Gerrit Danielss. ende Jan Hulck smit] 
 
Is voirts Gerrit Danielss. ende Jan Hulck bij provisie toegevonden 
in recompense van de steen in ‘t beleg verloren, thien duysent steen 
ende ’t vorder versoeck in state gestelt. 
 
 
[in marge: van de huysen ende landen bij executie vercoft] 
 
Is mede eendrachtelick geordonneert dat van nu voortaen diegeene 
die bij executie eenyge huysen off landen offgemaect worden, nae 
een jaer ende ses weken dieselve huysen off landen wederom aen 
haer sullen mogen nemen, mits betalende ende opleggende die penningen die 
daervoor betaelt zijn mitte interesten vandien ende oncosten daerom gedaen. 
 
 
[in marge: van de boden] 
 
Up huyden den xxxen augusti LXXIII, soe es bij de vroetschap colligaliter 
vergadert zijnde, den vier stedeboden voir haer extraordinaris 
moeyten toegevonden ende gegont alle verndel jaers elcx een pont 
groot geduerende dit jaer, beginnende van may lestleden. 
 
 
[in marge: van de rog te vercopen] 
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Is mede geordonneert dat men die rog bij Dirck van Teylingen, Geraert 
Boot, Oosthoren ende Sonck op haer credyt voir die stedegerst bij 
provisie tot x off xii last vercopen zal zoe best doenlicken wesen sal tot 
meest prouffijt van de stede om daermede te betalen die reste van de 
ii duysent gulden. 
 
66 
 
[in marge: van een perceel off ii in pantscap te laten volgen] 
 
Up huyden den xixen septembris XVC LXXIIII. Soe es bij de 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, geordonneert dat 
burgermeesteren een off twee percelen van de regulierslanden in sulcke 
prijse es die opgehouden zijn in pantschap, sullen mogen uuytgeven 
omme daermede te betalen die reste van de iim gulden. 
 
 
[in marge: gedeputeerde tot Horen] 
 
Sijn voirts IJsbrant Allertss. ende Aelbert Cornelisz. Comans 
geordonneert om te varen tot Horen in ‘t collegie van de gedeputeerde 
om Evert Janss. te verposen die onder malcander sullen mogen 
loten wie eerst uuytvaren zal. 
 
 
[in marge: mr. Pieter stadtmeester] 
 
Is voirts mr. Pieter Jelisz. cyrurgijn geordonneert tot 
stadtmeester in de plaetse van mr. Floris Stevensz. 
op alsulck salaris als mr. Floris genoten heeft. 
 
 
[in marge: beroerende Aelbert Evertss. rinmoeller] 
 
Voorts zoe zijn burgermeesteren gecommiteert om met Aelbert 
Evertss. rinmoeller op ‘t believen van de vroetschap te 
handelen van zijn rinmolen bij de Rootoren te setten. 
 
 
[in marge: beroerende het stadterff] 
 
Dat burgermeesteren sullen mogen tot huysen vercopen het stede- 
erff ande zuytzijde van de Leedt daer die steen gelegen heeft. 
 
 
[in marge: approbatie van ‘t accoort mitte kercke, van de achterstallige renten gemaict] 
 
Is voirts bij de vroetschap geavoyeert het accoort bij  
burgermeesteren gemaict mette kerckmeesteren beroerende die iiiicxl 
gulden die de stede den kerck van achterstallige renten schuldich 
es, daeraen burgermeesteren haer sekere rentebrieven van ‘t 
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papengilde gegeven hebben. 
 
 
[in marge: van de thien last rog in betalinge te geven] 
 
Dat burgermeesteren die thien lasten rog sullen mogen in 
betalinge geven den arbeyders ende andere personen die  
sekere penningen van de stede comen. 
 
 
[in marge: Pieter Michielss. alle verndel jaers ses gulden geaccordeert] 
 
Is voirts Pieter Michielsz. conchierge van ‘t stadthuys 
geaccordeert tot wederseggen van de vroetschap, alle verndel 
jaers een pont groot gelijck die andere boden, daer Alre- 
heyligen naestcomende het eerste off weesen zal verschenen 
ende dat voir zijn extraordinaris moeyten. 
 
 
[in marge: van de offslager] 
 
Up huyden den xve novembris XVC LXXIIII. Soe es bij de 
vroetschap collegialiter vergadert wesende, geresolveert 
dat burgermeesteren sullen handelen met den offslager voor sekere  
somme van penningen zoeveel boven die anderhalfhondert 
gulden met die zeevischbancken ende meer vischvloten die tot zijn 
laste staen sullen, als zij bedingen sullen mogen te betaelen 
alle verndel jaers. 
 
66verso 
 
[in marge: visitatoers tot die rekeningen van Symon Cornelisz. tresorier] 
 
Sijn voirts bij de meeste stemmen van de vroetschap 
Jacob Dircxss., Jacob van Waerdendel, Philips Cornelisz. 
ende Jan Jacob Boerman IJsbrant Allertss., Mathijs Reyerss. 
ende Cornelis Heyndricxss. rabbi geordonneert tot 
visitatoers van de rekeningen van Symon Cornelisz. Comans 
tresorier de anno LXXIII, mitsgaders van de fabryckmeesteren 
van ‘tselve jaer. 
 
 
[in marge: dat men van ossen, koeyen ende verckens den ce penning ten excijse geven zal] 
 
Is mede geresolveert dat van nu voortaen een yegelick 
die eenyge koeyen, ossen ofte verckens sal willen slaen 
ten excijse geven sal den hondersten penninnk van dat dieselve 
koeyen, ossen ofte verckens ingecoft sullen weesen. 
 
 
[in marge: van ‘t loon van de coorndragers] 
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Sijn voirts gecommitteert Claes Harcxss. Philips Cornelisz. 
Jan Jacobss. Boerman ende Mathijs Reyerss. om 
‘t loon van de coorndragers wat te verbeteren ende es 
‘t loon bij de voirs. gedeputeerden geconcipieert, bij de vroetschap geavoyeert. 
 
 
[in marge: dat burgermeesteren ende die scepenen inspectie sullen nemen op Lysbet Dircxss. 
soutkeet] 
 
Voirts zo sijn die burgermeesteren ende schepenen gecommitteert 
om inspectie te nemen van Lysbet Dircxss. uuyterste 
soutkeet om dieselve wat off te royen off die straet 
geen wijs te laeten vervolgen ende die oude vesten wat 
te demmen tot verbredinge van de straet zo zij ‘tselve 
oirbaerlicxte bevinden sullen, is bevonden dat die soutkeet  
sal blijven staen ‘twelck bij de vroetschap geavoieert es. 
 
 
[in marge: van ‘t vergroten ande watercant] 
 
Is mede geresolveert dat men die stadt ande water- 
cant sal vergroten tot die rinmolen toe, omgaende 
nae die Rotoren toe. 
 
 
[in marge: van de reulinge van Arent Speelmans boomgaert tegens de camers in de 
Sackestraet] 
 
Up huyden den xixen novembris XVC LXXIIII is eendrachtelicken 
bij de vroetschap collegialiter vergadert weesende, geavoyeert 
die reulinge bij burgermeesteren gedaen, beroerende den boomgaert van 
Aernt Speelman tegens den vijff camers van de stede in de Sakkestraet. 
 
 
[in marge: fabryckmeesters, opten xix novembris LXXV zijn die voirs. fabryckmeesteren noch 
gecontinueert voor het toecomende jaer van ‘76] 
 
Sijn voirts bij de meeste stemmen van de vroetschap geordonneert 
tot fabryckmeesters, roymeesters ende exumeesters Evert Janss. Stuyling 
ende Euwout Rijckertss. mits genietende den xxven pennning van exu. 
 
 
[in marge: collecteurs van de ce penning] 
 
Sijn mede geordonneert tot collecteurs van de landen, Jan Cornelisz. 
Comans, Jan Dircxss. van over die Geest ende Maerten Lobbrantss. 
ende tot die huysen Jan Claess. Pauwels Augustijnen ende 
Cornelis Pieterss. Halff vasten. 
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[in marge: wat boeken men in ‘t neerschool leeren zal] 
 
Up huyden den ie decembris XVC LXXIIII is bij de vroetschap 
collegialiter vergadert wesende, geresolveert dat men 
den kinderen in ‘t neerschool nae den beeng den catechismus 
sal laten leren ende voorts aen den donaet ende figuer sonder 
verder Duytsche boeken te leeren. 
 
67 
 
[in marge: van geen vreemdelinge in electie tot die wet te nomineren voor dat ses jaeren hier sullen 
gewoont hebben] 
 
Up huyden den xvie decembris anno XVCLXXIIII is eendrachtelick 
bij de vroetschap collegialiter vergadert wesende, geresol- 
veert, dat men volgende die privilegie deser stede den vreemdelingen 
die binnen der stede comen woonen in de electie van de wet 
ofte gerechte niet nomineren sullen voor ende alleer zij ses jaer 
binnen der stede gewoont sullen hebben. 
 
 
[in marge: beroerende Cornelis Willemsz. Croon] 
 
Is mede bij de meeste stemmen van de vroetschap geresolveert, 
dat men met d’electie van een nieu vroetschap in de 
plaetse van Cornelis Willemsz. Croon supersederen sal ter tijt toe 
daerinne anders geordonneert sal sijn, mits dat men middeler 
tijt om in de vergaderinge van de vroetschap te compareren hem niet 
insinueren maer laten sitten sullen. 
 
 
[in marge: van ‘t accoort van de exu op te leggen] 
 
Is mede geresolveert dat men den steden met den welcken 
accoort van de exuwe gemaict ende den tijt dairinne begrepen 
geëxpireert es,’tselve accoort opseggen sal. 
 
 
[in marge: van Cromhout] 
 
Dat men Reynier Cromhout toelaten sal in der stede te 
comen woonen, mits betalende alle verndel jaers tot 
behoeff van de stede, vijftien gulden tot ‘t huys ende onderhout van de 
soldaten volgende ‘t accoort bij Adriaen Cromhout zijn vader 
met den burgermeesteren gemaict, mits oic dat hij die scutterie 
ende ofte burgerwacht houden sal als andere burgers ende dat hij 
als hij hem uuyter stede mitter woon transporteren 
wil doen sal volgende ’t voirs. accoort ende dat tot wederseggen 
aen weerzijden. 
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[in marge: waer men die soutketen ordonneren sal] 
 
Dat men dengheenen die soutketen begeren te setten, haer 
erffven bewijsen ende vercopen sullen up een rij op ‘t  
eylant tegens die oude soutketen over. 
 
 
[in marge: van de doelknechts] 
 
Voirts es mede geresolveert dat die doelknechts voir 
haer moeyten ende ‘t huys ende erff t’onderhouden, van de stede 
genieten sullen elcx alle verndel jaers twee gulden, daer 
Lichtmisse ‘t eerste off verschenen sal wesen ende dit tot 
wederseggen van de vroetschap. 
 
 
[in marge: beroerende Aerian Dircxss. boomsluyter] 
 
Is mede Aerian Dircxss. voir ‘t sluyten van drie boomen, 
te weeten bij de heul, daer buyten ende bij de Achtermeer 
voor dit voirleden jaer LXXIIII toegevonden ende gegont 
ses gulden, mits dat van nu voortaen dieselve bomen 
bij den scrijver in de Gevangenpoort geopent ende geslooten 
sullen worden om ‘tselve loon dat hij heeft van ‘t opteykenen 
van de vreemde personen. 
 
67verso 
 
 
[in marge: van meester Willem Bardesius] 
 
Is voorts meester Willem Bardesius eendrachtelick bij de 
vroetschap gegont, zoverre hij tot Alcmaer comt wonen, 
exemptie van alle offitiën van magystraet ofte anders, 
van scutterie ende andere burgelijcke lasten van contributie 
van thuysgelt, logeringe van soldaten ende dat hij tot allen tijden 
met sijn familie ende goeden vrij ende vranck sal mogen 
wederom vertrecken daer ‘t hem gelieven sal, mits dat  
hij den buyerwacht houden sal. 
 
 
[in marge: den pachters van de vischbancken gegont quytschelling van een verndel jaer 
pacht de anno LXXIII] 
 
Is voirts den pachters van de meervischvloten ende zeevisch- 
bancken gegont quytschelling van een verndel jaer pacht 
van ’t jaer LXXIII ende dat overmits het beleg ende andere 
redene. 
 
 
[in marge: dat burgermeesteren met Lysbet Symons handelen sullen] 
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Dat voirts burgermeesteren handelen sullen met Lysbet Symons- 
dochter van ‘t interest van de huyer van haer huys in Sinte 
Pieterstraet, dat bij den wacht geoccupeert es geweest. 
 
 
[in marge: beroerende den keetluyden. die vroetschap verstaet dat die soutkeetluyden soveel erff 
sullen hebben als haer oude tymmeragie begrepen hadde sondermeer, mits datter een straet voor in 
geordonneert sal worden, soe breet burgermeesteren deselve ordonneren sullen. actum den 9 augusti 
1575] 
 
Is mede bij de vroetschap den keetluyden voor ‘t interest 
van haer soutketen in ‘t beleg offgebroken, toegevonden 
zoveel erff van ‘t lant tegens die soutketen over, als 
haer oude soutketen begrepen hebben op sulcker royinge als 
burgermeesteren haer aenwijsen sullen. 
 
 
[in marge: dat men d’excijsen ‘s daechs voir jaersavont verpachten zal] 
 
Up huyden den xviiien decembris XVC LXXIIII, soe es bij de 
vroetschap collegialiter vergadert weesende, geresolveert 
dat men van nu voirtaen der stede-excijsen van jaer  
tot jaer sal verpachten ‘s daechs voir jaersavont. 
 
 
[in marge: van de landen in pantschap uuyt te geven] 
 
Is mede geresolveert dat men de landen van de reguliers 
de [de] stede tot fortifficatie gegont zijn in pantschap 
uuytgeven sal ‘s daechs voir Lichtmisse naestcomende, zoe- 
verre die tot een redelicke prijse gemijnt worden. 
 
 
[in marge: van de bierscepen ende andere scuyten] 
 
Is voorts geordonneert dat men die bierscepen vrijdaechs ende 
saterdaechs bij provisie keuren sal buyten die uuyterste 
brug van Lutkoudorp ende in Dronckenoort, mits dat die 
lege scepen leggen sullen in Dronckenoort, die gedeude scuyten 
als van Wieringen, Schagen, Nierop, Winckel ende andere 
mit binnenlants saet hier te marct comende, sal men keuren 
van de brug off van Wijnen Jan Vaers, westen voor 
die Zijdam, dat oick niemant eenyge lege scuyten vrijdaech 
ende satersdaechs in ‘t Lutkoudorp an sijn wal sal mogen houden 
ende dat die scuyten in de Cooltuyn leggende op ’t veer varen 
bij ‘t Quakelbrug leggen sullen achter Coman Maertens. 
 
68 
 
[in marge: dat burgermeesteren met Trijn Cornelisdr. op ’t Nieuwlant handelen sullen] 
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Sijn voorts burgermeesteren gecommitteert om met Trijn 
Cornelisdr. te handelen beroerende haer huysgen op ’t Nieuwe- 
lant dat bij de wacht gebroken ende eensdeels verbrant es. 
 
 
[in marge: van Cornelis Piet Remmen. Is Cornelis Piet Remmen bij de vroetschap toegevonden 
vijftich gulden, actum xvi octobris LXXV] 
 
Dat voirts burgermeesteren van gelijcken handelen sullen op ‘t 
believen van de vroetschap met Cornelis Piet Remmen 
beroerende zijn materialen ende gereetschap hem in ‘t beleg onthaelt 
ende geëmployeert tot preservatie der stede. 
 
 
[in marge: wanneer de tresorier sijn ontfang beginnen ende eynden sal] 
 
Up huyden den xxix decembris anno XVC LXXIIII, soe es bij de 
vroetschap collegialiter vergadert wesende eendrachtelick 
geresolveert dat die burgermeesteren ende tresorier van dit tegenwoordich 
jaer den ontfanck van de stede-incomen hebben sullen tot jaersdach toe ende dat 
voirtaen alle burgermeesteren ende tersoriers haer ontfang sullen 
beginnen jaersdach ende eyndigen den lesten decembris incluys. 
 
 
[in marge: visitatoers tot die ordonnantie van de vierschaer] 
 
Sijn voirts Claes Harcxss., Willem van Ryetwijck, mr. 
Jan Adriaensz. ende Gijsbert Janszoon Pauw gecommitteert om 
te visiteren d’ordonnantie van de vierschaer bij mr. Nannius gemaict. 
 
 
[in marge: visitatoers tot die rekeningen van mr. Gerrit] 
 
Voirts zijn mede Jan Jacobss. Brouwer, Claes Heynesz. 
van Edam, Jacob Dircxss. ende mr. Jan Adriaensz. gecommitteert 
tot visitatoers van de rekeningen van scilicit mr. Geraert 
van de Nijenburch, es dit verandert op die personen die van de Staten geordon- 
neert zijn tot ‘t horen van de generale rekeningen van dit quartier. actum den iie may 
LXXV. 
 
 
[in marge: 
dat burgermeesteren met Claes Wijbrantsz. van buytenwerck handelen sullen] 
 
Sijn voirts burgermeesteren met die fabryckmeesters mit etlicke 
van de vroetschap die sij daertoe nomineren sullen gecommitteert 
om te handelen met Claes Wybrantss., Jan Reyerss. Clock ende 
Taems Claess., beroerende het vergroten ende fortiffiëren ande 
watercant. 
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[in marge: van Harck Mijnheers] 
 
Up huyden den ixen january anno XVC LXXV stilo communi, soe 
es bij de vroetschap collegialiter vergadert wesende 
geaccordeert, Harck Janss. Mijnheers dat hij ende zijn 
huysvrou (die hier op vrijheyt van exu ingecomen zijn) 
vrij sullen mogen wederom uuyter stede varen, sonder 
exu te betalen van gelijcken off zij hier quamen te sterven, 
soe sullen sijn kinderen off erffgenamen mede ongehouden 
weesen exu te betalen, maer comt sijn kint ofte kinderen 
hier te hylycken, soe sullen sij gelden ende contribueren 
gelijck een ander poorter. 
 
68v 
 
[in marge: d’ordonnantie van de vierschaer] 
 
Is mede geresolveert dat die gecommitteerde tot visitatie 
van de ordonnantie van de vierschaer dieselve mette 
burgermeesteren ende gerechte een weynich veranderen sullen. 
  
 
[in marge: gecommitteerde tot Dordrecht bij de Staten opte handelinge van de vrede] 
 
Voorts zo zijn bij de meeste stemmen van de vroetschap 
gecommitteert Claes Harcxss. ende mr. Nanning van Foreest 
pentionaris om tot Dordrecht te reysen ende te tracteren 
van de handelinge van de vrede, met volcomen macht 
dairinne alles te doen zoe zij oirbaerlicxte bevinden 
sullen, mits dat die stadt haer indemperen ende verrantsonneren 
sal soeverre zij bij den viant genomen worden.  
 
 
[in marge: 
beroerende het weytgen bij de Conincxwech] 
 
voorts heeft die vroetschap geavoieert die uuytsprake 
bij de segsluyden gedaen, beroerende het weytgen bij de 
Conincxwech ende soeverre men daer om proces souden 
moeten voeren dat die stadt ‘tselve sal uuytrechten ende voirstaen.  
 
 
[in marge: beroerende Heynrick moller] 
 
Die vroetschap heeft voorts geavoyeert die tauxatie 
bij de tauxateurs gedaen beroerende het huys ende boomgaert 
van Heynrick Reyerss. moeller, mits dat die stede hem 
presenteert brieffven off erff daeraen te geven zoe sij andere 
burgers gedaen hebben. 
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[in marge: beroerende die vrijheyt van Trier] 
 
Is voorts die vroetschap tevreden dat men Willem van 
Trier die vrijheyt van excijsen hem belooft, sal laten volgen, 
mits dat hij sal overleggen ‘tgeene hij den stadt belooft heeft. 
 
 
[in marge: burgermeesteren gecommitteert te handelen met Cornelis Gerritss. ende Pieter 
Heynricxss. in ‘t beleg ]gescoten 
 
Sijn voirts burgermeesteren gecommitteert met Cornelis 
Gerritsz. backer in de Cooltuyn ende Pieter Heynricxss. 
backer mede in de Cooltuyn, beyde in ‘t beleg gescoten te 
handelen ende haer tot haer meesterloon te betalen zoe sijn 
bevinden sullen te behoiren. 
 
 
[in marge: Aerian Cornelisz. secretaris een halff jaer pacht quytgeschonden] 
 
Alsoe voor ende in ‘t beleg geen off recht en es geweest, 
soe es Aerian Cornelisz. Tessel secretaris gegont 
quytschelling van de helft van de pacht van ‘t jaer LXXIII. 
 
 
[in marge: Lobbrant Jacobss. secretaris geaccordeert, xxx gulden] 
 
Is Lobbrant Jacobss. Coren, secretaris bij de vroetschap toegevonden 
ende gegont voir sijn extraordinaris moeyten ende scrijven, mitsgaeders 
om die restanten van de voirgaende burgermeesteren te betalen 
den somme van dartich carolus gulden. 
 
 
[in marge: van de rentmeester Dirck van Teylingen] 
 
Is voirts die vrijheyt van excijsen van Dirck van 
Teylingen rentmeester in state gestelt totdat hij het rentmeesterscap 
wederom bedient als in voortijden. 
 
 
69 
 
[in marge: advoy van de procuratie ende instructie van de gedeputeerden tot Dordrecht] 
 
Up huyden den xen january anno XVC LXXV stilo communi, soe  
heeft die vroetschap collegialiter vergadert wesende  
geavoyeert sekere procuratie gepasseert op Claes Harcxss.  
ende mr. Nanning van Foreest, pentionaris hemluyden van  
woirde tot woirde voirgelesen, avoyerende oick sekere  
gearticuleerde instructie die men den voirs. Claes Harcxss.  
ende mr. Nanning an de Staten sal voor laten geven, die  
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welcke oick dieselve vroetschap voorgelesen es.  
 
 
[in marge: beroerende de rekeningen van de gouverneur]  
 
Voirts alsoe bij Claes Harcxss. den vroetschap vertoont es  
sekere acte bij de gedeputeerden van Noorthollant onder  
haer secretaris hant gepasseert in dewelck hij onder  
andere geauctoriseert wort die rekeningen van de gouverneur 
van ‘t Noorderlant te horen: soe hadden burgermeesteren ten versoecke  
van de gouverneur ende Claes Harcxss. die saecke den vroetschap  
voorgestelt uuyt oirsaecke dat Claes Harcxss. sekere  
redene voorstelde, waerom hij niet en conde die voirs.  
rekeningen opnemen insonderheyt, want die genomineerden  
bij sijn Fürstliche Genade van wie die gouverneur gestelt was niet  
geauctoriseert en waeren. Eyntelick hadde die  
vroetschap geresolveert dat men den gouverneur souden  
bidden soelange te vertoeven mitte examinatie der voirs.  
rekeningen tot dat diegheene die uuyt elcke stadt op  
die dachvaert den xxven deser maent an Zijn Excellentie tot  
Dordrecht sullen reysen, van Sijne Fürstliche Genade versoecken  
speciale auctorisatie op alsulcke personen in dit quartier 
als Sijn Excellentie sal achten daer nu ende bequaen toe te sijn  
ten waer die gouverneur speciale last van Sijne  
Excellentie vertoonde dat hij geauctoriseert es yemant  
alhier het horen examineren ende sluyten van sijn rekeningen  
op te leggen. 
 
 
[in marge: van de weeckelicke contributie ende renten op die stede staende] 
 
Up huyden den ix february anno XVC LXXV stilo communi, soe  
es eendrachtelick bij de vroetschap collegialiter vergadert  
weesende, geresolveert dat men die weeckelicke contri- 
butie die om die derde weeck uuyt die burgerie gegaert  
wort noch continueren ende bij provisie die betalinge van  
alle renten op die stede staende surceren zal d totdat dair-  
inne bij de vroetschap anders geordonneert zal zijn.  
 
[in marge: van Jacob Janss. Keller] 
 
Voorts dat burgermeesteren met Jacob Janss. Keller sullen veraccorde- 
ren om die clocken te stellen, te beyeren ende het neerschool  
in de plaetsel van meester Evert te bewaeren om 150 gulden  
off zoe zij best sullen mogen vergelijcken.  
 
69v 
 
[in marge: Steenhuys gecommitteert tot 't hooren van de rekeningen van de gouverneur] 
 
Is voorts Jan Janss. Steenhuys bij de meeste stemmen  
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van de vroetschap gecommitteert om die rekeninge  
van den gouverneur joncheer Diedrich Sonoy te  
horen te visiteren ende examineren volgende die commissie  
van Zijne Fürstliche Genade, die vroetschap op huyden vertoont.  
 
 
[in marge: van de landen in pantschap uuyt te geven] 
 
Sijn mede burgermeesteren mitte scepenen gecommitteert  
om die landen van de reguliers van Heyloe in  
pantschap uuyt te geven off op te houden zoe zij  
te rade vinden sullen. 
 
 
[in marge: te solliciteren dat niemant vrijheyt van excijs genieten zal] 
 
Is mede eendrachtelick bij de vroetschap geresolveert  
dat men omme gelijckelick alle lasten (die zeer veel  
zijn ende swaer vallen) te dragen, an den Hove van  
Hollant te versoecken octroy dat niemant die bij den  
Hove van Hollant vrijheyt van excijs gegont  
es, die selve sal mogen genieten maer tot die selve  
gehouden wesen te contribueren als alle andere  
burgers. 
 
 
[in marge: van mijnheer van Opdam vrij van excijs] 
 
Is voorts joncheer Ghijsbrecht van Duvervoorde, 
heer van Opdam gegont vrijheyt van excijs,  
van wijn, bier ende al dat hij voir zijn familie  
behoeffende es, gedurende tot wederseggen van de  
vroetschap. 
 
 
[in marge: Dirck van Teylingen vrij van excijs] 
 
Is mede Dirck van Teylingen, rentmeester van 't  
graefschap van Egmont met zijn toebehoiren bij de  
vroetschap gegont vrij van excijs van wijn, bier  
ende al 'tgene hij voor sijn familie behoeft gedurende  
tot wederseggend van de vroetschap. 
 
 
[in marge: van Hilgont Pietersdr.] 
 
Dat voorts burgermeesteren van Hilgont Pietersdr.  
sullen eysschen bewijs van de oly bij haer in 't beleg  
gelevert ende voorts mit haer handelen ende betalinge  
doen tot redelickheyt. 
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[in marge: van de fabryckmeesters de anno LXXIII]5 
 
Is voorts Evert Janss. Stuyling, Louris Pieterss. lantmeter 
Christoffel Boot, Jacob Janss. Dremmel, Ghijsbert Janss. 
Pauw ende d' erfgenamen van Dirck Jansz. Langedijck als  
fabryckmeesters de anno LXXIII elcx voor haer moeyten  
toegevonden thien gulden ende meester Louris noch daervan de  
rekeningen te maken ende manuel te houden ses gulden. 
 
 
70 
 
[in marge: van Claes Cornelis Claess. houtcoper] 
 
Sijn noch burgermeesteren mitte fabryckmeesters gecommitteert 
om inspectie te nemen opte uuytganck van Cornelis 
Claess., houtcoper in de Karnemelcxsteech, in recompense van 
zijn erff, hem in ’t verbreden van de wal offgenomen om ’tselve 
gesien daerinne te doen zoe haer goetduncken ende oirbaerlich 
wesen sal. 
 
 
[in marge: Paeu gecommitteert tot Horen te reysen] 
 
Up huyden den xixen february anno XVC LXXV stilo communi, soe 
es Ghijsbrecht Paeuw bij de meeste stemmen van de 
vroetschap, collegialiter vergadert zijnde gecommitteert 
om tot Horen te reysen ende te handelen op die articulen 
op diewelcke die van Alcmaer met d’ander noorder- 
steden bescreven zijn ende daerinne alles te mogen doen zoe 
hij met den Staten ende gedeputeerden van d’andere steden 
bevinden zal oirbaerlicxte te weesen, belovende van 
waerden te houden al ’tgene bij den voirs. Paeuw in 
dieselve articulen gehandelt ende getracteert zal worden. 
 
 
[in marge: beroerende die weversbrieff] 
 
Voorts zo zijn burgermeesteren mitte gerechte gecommitteert 
om die weversbrieff te sien ende daerop te disponeren 
nae behoiren. 
 
 
[in marge: Jan Jacobss. Brouwer, gecommitteert tot Horen te reysen] 
 
Up huyden den xii marty XVC LXXV stilo communi, soe es 
bij de meeste stemmen van de vroetschap collegialiter 
zijnde, Jan Jacobss. Brouwer gecommitteert tot Horen te 
                                                
5 zie ook: fabrijkmeesters en poorters http://drebbel.net/1573-1597%20Fabrijkmeesters%20en%20poorters.pdf 
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reysen opte bescrijvinge van de Staten. 
 
 
[in marge: beroerende een nieuwe omslach] 
 
Also die stadt bij den Staten op een nyeuwe omslach te 
concipiëren tot Horen bescreven es, zoe heeft die vroetschap 
goet gevonden om dieselve opte morgentalen te maken. 
 
 
[in marge: te versoecken an de Staten datt die dorpen geen omslagen opte poorteregeerssen sullen 
maken] 
 
Dat voirts Jan Jacobss. als gedeputeerde bij den Staten 
proponeren sal teneynde daer een ordonnantie gemaict mocht 
werden, dat die dorpen geen omslagen sullen mogen maken 
op die poorteregeerssen dan bij advys van de Staten ende den 
gouverneur ende dat zij gehouden sullen weesen speciffelick 
haer omslagen te stellen. 
 
 
[in marge: dat die burgers haer rog noch moeten houden] 
 
Voorts dat men bij clockegeslach alle burgers adverteren 
zal dat zij gehouden sullen weesen haer rog daer zij op gestelt 
zijn, noch te houden sonder die te verminderen opte boeten volgende 
die keur, totdat zij bij clockegeslach anders geadverteert 
worden ende dat die schout tot zijnen wille sal mogen gaen visiteren. 
 
70v 
 
Die burgermeesteren hebben angenomen het huys van Frans Pottebacker in sulcken coop als ’tselve 
vercoft 
was, mits dat die coop eerst over een jaer sal ingaen ende dat die stede weduwe ’t huys tot 
stadtpericule 
een jaer gebruycken zal, welcke coop de vroetschap opten xix maert LXXV stilo communi 
geavoieert heeft. 
 
 
[in marge: van Frans Pottebackers huys] 
 
Voorts worden burgermeesteren mitte gerechte ende fabryckmeesters 
gecommitteert om inspectie te nemen van Frans 
Pottebackers huys ende ’tselve huys op te coopen zo- 
verre zij ’tselve den stadt oirbaerlick bevinden. 
 
 
[in marge: beroerende de invaert bij oosten ’t Cleyne Bolwerck] 
 
Dat men die erffven opte Oude Baghijnenweyt vercopen 
sullen mit conditie dat men, als dit tijt gelegen zal zijn, 
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een invaert bij oosten het Cleyne Bolwerck maken 
zal. 
 
 
[in marge: aengaende die procuratie van Jacob Dircxss. om de rekeninge van de gouverneur te 
horen ende te sluyten] 
 
Voorts heeft die vroetschap geavoyeert alsulcke 
procuratie als burgermeesteren Jacob Dircxss. verleent 
hebben beroerende die rekeninge van de gouverneur 
te horen ende te sluyten die de vroetschap op huyden 
voorgelesen es. 
 
 
[in marge: aengaende Cornelis Bartelmiesz., slootmaker] 
 
Noch zij burgermeesteren gecommitteert te handelen met 
Cornelis Bartelmiesz., slootmaker, beroeren zijn 
ende sijn knechts dachgelden in ’t beleg verdient. 
 
 
[in marge: aengaende die scuyt van Pieter Claesz.] 
 
Sijn mede burgermeesteren gecommitteert om haer te 
informeren van de scuyt van Pieter Claesz., schoenma- 
ker in statswerck nae ’t beleg verloren ende alsdan 
te doen naer behoiren. 
 
 
[in marge: Claes Heynricxss. gecommitteert tot Dordrecht te] 
 
Up huyden den xixen marty XVC LXXV stilo communi, soe es bij de meeste 
stemmen van de vroetschap, collegialiter vergadert zijnde, gecommitteert 
Claes Heynricxss. van Edam om tot Dordrecht te reysen ende Claes 
Harcxss. te verlichten mit volcomen macht alles van der stede- 
wegen aldaer te doen, zo in de handelinge des vredes als 
anders, gelijck Claes Harcx gehadt heeft. 
 
 
[in marge: Philips Cornelisz. tot Horen gecommitteert] 
 
Is mede Philips Cornelisz. eendrachtelick bij de vroetschap gecommitteert 
om mit Claes Heynricxss. tot Horen te reysen ende te resolveren op 
die articulen van de Unie ende eenparicheyt van de imposten in 
Zuythollant geraempt zo zij mit d’andere gedeputeerden van de 
Noorthollantsche steden bevinden sullen dit quartier oirbaerlicx te 
weesen. 
 
 
[in marge: tauxateurs] 
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Sijn voorts bij de meeste stemmen van de vroetschap genomineert 
Jacob Aerianss. Boegel, Cornelis Reyerss. in de Kerskorff, Jan 
Jacobss., palinckman, ende Cornelis Lourisz. goutsmit, omme gedurende 
dit lopende jaer te tauxeren die verdolven erffven, offgebroken 
huysen ende andere huysen, landen off erffven die de stadt behoeven 
soude mogen. 
 
71 
 
[in marge: van Jan Wouterss. slootmakers huys] 
 
Up huyden den xxvi marty anno XVC LXXV stilo communi, soe 
es eendrachtelick bij de vroetschap collegialiter vergadert 
zijnde, geresolveert dat die stadt ’t huys van Jan Woutersz., sloot- 
maker staende op Lutkoudorp aenvaerden, ’t opstal laten tauxeren ende 
’tselve sal laten offbreken zoeverre daer niemant nae drie 
sonnedaechs clockegeslagen en compt die eenich recht off eygendom 
op ’tselve huys soude pretenderen off ’tselve huys soude willen 
repareren. 
 
 
[in marge: beroerende die requeste Zijne Majesteyt overgelevert] 
 
Alsoe die vroetschap voorgelesen was het antwoort bij 
onse partije gegeven op die requeste bij Zijne Excellentie, edelen, 
Staten ende steden van Hollant ende Zeellant aen die Conincklijcke Majesteyt 
overgegeven, soe heeft dieselve vroetschap eendrachtelick 
gepersisteert bij deselve requeste. 
 
 
[in marge: beroerende ’t project op ’t concept van de Unie ende eenparicheyt van impositiën] 
 
Is voorts geresolveert dat Claes Heynricxss. van Edam 
als gecommitteert zijnde om tot Dordrecht te reysen in de 
plaetse van Claes Harcxss. mit die gedeputeerden van 
d’andere stede van Noorthollant zal persisteren bij ’t project 
bij de Staten ende steden van ’t Noorderquartier geconcipieert 
op ’t concept van de Unie ende eenparicheyt van de impositiën bij 
die van Zuythollant geraempt. 
 
 
[in marge: beroerende den drie collecteurs van de ce penning, haer sallaris ende ’t salarys van de 
bode] 
 
Up huyden den xvien aprilis anno LXXV naer Paesschen, soe es bij de 
meeste stemmen van de vroetschap collegialiter vergadert wesende, 
geresolveert dat men drie collecteurs ordonneren zal die den ce penninck 
zo van de huysen als van de landen sullen innen ende binnen den tijt 
van de sommatie tot die executie brengen off dat men ’t gebreck 
vandien aen haer sullen verhalen. Des sullen sij voor haer 
sallarys genieten den veertichsten penning waertoe bij de meeste 
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stemmen van de vroetschap gecommitteert ende geordonneert zijn 
C Christoffel Boot, Jan Claess. ende Jan Cornelisz. van der Nijenburch, 
welcke collecteurs een bode nae haer believen sullen mogen 
nemen die voor zijn sallarys ende moeyten genieten zal den lxxx penning. 
 
vervolg in de marge: 
es ’t salarys van de boden bij de 
vroetscap geapprobeert, mits 
dat zij getrouwelick den luyden 
sullen insinueren op pene off yemant 
niet geinsinueert zijnde bij den officier, geëxecuteert worde dat ’tselve sal comen tot haerluyden 
laste. Actum den ven may LXXVI. 
 
 
[in marge: collecteurs tot die ce penninck van Outdorp] 
 
Sijn voorts Cornelis van Nes ende Jan Pieterss. Guldenwagen gecommit- 
teert ende geordonneert om die ce penninck van die van Outdorp, zo 
van ’t voorleden jaer als van dit tegenwoirdige jaer te innen, die 
zij gehouden sullen weesen binnen de tijt van de in sommatie tot executie 
te brengen off dat men ’t gebreck vandien aen haer sullen verhalen. 
Des sullen zij voor haer sallaris genieten den xxen penning. 
 
 
[in marge: hoe men die restanten van de ce penninck executeren zal, gerenoveert den 1en january 76. 
Opten 28 may 76 es bij dese notulen gepersisteert] 
 
Is voorts geresolveert dat die collecteurs die restanten van de ce penninck 
bij den substituyt ende schoutendienaers sullen executeren in sulcker 
voegen als Ghijsbert Pauw die restanten van de horende beesten 
geinnet heeft tot laste van de onwilligen, ten waer dieselve zeer 
arm waeren. 
 
71v 
 
[in marge: van de fugitive huysen te verhuyeren] 
 
Is noch geresolveert dat burgermeesteren die huysen van de fugitiven 
een naeste vrunden van deselve sullen mogen verhuyeren 
ende dieselve bij haer ontbieden off in ’t openbaer den meest daer- 
voren biedende zo zij te rade vinden sullen. 
 
 
[in marge: Pieter Michielss. clocksteller] 
 
Is voorts Pieter Michielss. bij de meeste stemmen van de vroetschap 
voor ’t stellen van de uuyerwercken van de Groote Kerck, 
Heyligeesthuys ende ’t Capel mitsgaders voor ’t beyeren 
jaerlicx toegevonden tweentseventich gulden ingaende 
te may naestcomende te betalen alle verndel jaers, mits dat 
burgermeesteren hem zijn dienst sullen tot allen tijden mogen opseggen, 
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mits betalende nae advenant van de tijt. Ende van ’t voirgaende 
van ’t uuyerwerck van ’t Capel te stellen tot may toe, sal 
hij ontfangen eens ses gulden. 
 
 
[in marge: burgermeesteren gecommitteert met Jan Allertss. te handelen] 
 
Sijn oick burgermeesteren gecommitteert om met Jan Allertss., schipper 
tot redelickheyt te handelen, beroerende die reparatie van zijn scuyt 
in beleg gescoten. 
 
 
[in marge: met Maerten Janss. Fnie te handelen] 
 
Van gelijcken om met Maerten Janss. Fnie te handelen beroerende 
zijn camer te ofte huys daer die wacht in gehouden es. 
 
 
[in marge: om die xii½ gulden lossrenten van Pieter Janss. in lijfrenten te veranderen] 
 
Noch van gelijcken om mette vrunden van Pieter Janss. te 
handelen zoe nae sij best mogen om die xii½ gulden losrenten, 
die ’tselve kint opte stede sprekende heeft, te veranderen in 
lijffrenten ten lijve van ’tselve kint ende Jan Pieterss. 
zijn vader, elcx die helft. 
 
 
[in marge: approbatie van de antwoorde opte vredehandel geraempt] 
 
Up huyden den xxviien aprilis LXXV, soe heeft die vroetschap collegiali- 
ter vergadert ende alle, preter Jan Janss. Steenhuys, Mathijs Reyerss., 
Serfaes Goessenss. ende mr. Adriaen Antonisz. present weesende, een- 
drachtelick gepersisteert ende voor goet gehouden ’t antwoort dat die van 
Zuythollant lestmael ontworpen es, beroerende die pacifficatie ende 
handel des vredes. 
 
 
[in marge: beroerende die Unie] 
 
Voorts heeft die vroetschap die Unie bij die van Zuythollant 
geraempt, voorgoet ingesien ende geavoyeert, mits dat Zijne Excellentie 
zeker personen in dit quartier acte zal verlenen, dat zij den rentmeester- 
generael in dit Noorderquartier ordonneren sullen mogen vooral te 
betalen alle die lasten zo tot equippagie van de schepenonderhout 
van ’t garnisoen als andere extraordinaris lasten in dit quartier vallende. 
 
 
[in marge: gecommitteerden tot Horen] 
 
Sijn voorts Philips Cornelisz. ende Claes Heynesz. van Edam bij de 
meeste stemmen van de vroetschap gecommitteert om tot Horen te reysen 
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opte bescrijvinge van de Staten. 
 
 
[in marge: van de Nieuwelanderbrug te maken ende ’t gat in de Heyloerdijck te diepen 
ende daer een schanse te slaen] 
 
Is voorts geresolveert dat men die brug voor die Nieuwelander- 
poort mitten eersten sal doen maken tot geryff van de coehouwers om 
in tijden van pericule haer beesten daerdeur in de stadt te brengen 
ende oic gesconsenteert denselven coehouwers ’t gat in de Heyloerdijck 
wat dieper te maken ende daer een schanse te slaen tot haeren costen 
om die wacht te houden. 
 
 
72 
 
[in marge: van ’t vertrecken van schamele burgers] 
 
Sijn voirts burgermeesteren mitte gerechte gecommitteert om den 
schamelen burgers die haer geraeden duncken zal ende haer broot binnen 
deser stede niet winnen mogen, te consenteren dat zij met haer 
goeden in een ander stede sullen mogen begeven. 
 
 
[in marge: van Michiel Hendricxss. huys opte Leedt off te breken] 
 
Voirts es mede geresolveert dat men ’t huys opte Leedt tegens die 
Crebbesteech, overgecomen van Michiel Heyndricxss. sal offbreken. 
 
 
[in marge: beroerende Scenck, tresorier] 
 
Noch zo hebben die jegenwoirdige burgermeesteren angenomen Allert 
Cornelisz. Schenck, tresorier de anno LXXII, over te scrijven 
dat zij mitten eersten yemant alhier committere die van zijnent- 
weegen zijne rekening doen zal. 
 
 
[in marge: beroerende noch een vaendel knechten in te nemen] 
 
Nadien den vroetschap voirgehouden es geweest zeker acte van 
beloftenisse bij mijn heer die gouverneur die stadt van 
Alcmaer onder zijn handt op huyden verleent, zoe heeft die 
vroetschap eendrachtelick geresolveert dat men noch een vaendel op ’t 
toeseggen van den voirs. acte sal innenemen. Actum den iien may 
XVC LXXV. 
 
 
[in marge: persisteert bij ’t voirgaende] 
 
Upten ven may XVC LXXV, soe heeft die vroetschap collegialiter 
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vergadert zijnde, gepersisteert bij de voirgaende resolutie van de iie 
may. 
 
 
[in marge: aengaende Dirck Janss. vogelcooper] 
 
Is voirts geresolveert dat burgermeesteren betalen sullen die xvi 
gulden Dirck Janss. vogelcooper, toegevoecht voor ’t sommeren van de 
personen om die betalinge te doen van de horende beesten ende besayde 
landen, dairinne hij gevaceert heeft acht maenden. 
 
 
[in marge: aengaende die articulen van ’t gouvernement] 
 
Up huyden den xxi may LXXV, soe heeft die vroetschap collegialiter 
vergadert wesende, voir goet gekent die articulen geconcipi- 
eert opte regieringe der landen ende ’t generale gouvernement 
van Zijne Excellentie, uuytgesondert ’t xxen articel daer te letten staet 
opt ’tgeene dat men geen andere collegien ofte consistoriën moet onder- 
houden. 
 
 
[in marge: van de knechten in te nemen] 
 
Up huyden den iiien juny XVC LXXV, soe es eendrachtelick bij de 
vroetschap collegialiter vergadert wesende, geresolveert dat men 
volgende ’t believen van Zijne Fürstliche Genade ende des gouverneurs noch 
een vaendel soldaten innemen zal op alsulcke beloftenisse 
ende conditiën ende volgende die resolutie van de iien may lestleden. 
Ende off daer eenich gebreck mocht vallen in de acte van de 
gouverneur zo ende in sulcken gevalle zal die vroetschap daer- 
voor staen ende den schutterie ende gemeente daervan inde[m]mpneren 
om buyten haer costen die soldaten te doen onderhouden. 
 
72v 
 
[in marge: dat burgermeesteren 2 off 3 bosdragers sullen mogen ordonneren] 
 
Up huyden den viien juny LXXV, soe heeft die vroetschap collegi- 
aliter vergadert weesende, den burgermeesteren geauctoriseert 
om twee off drie bosdragers te mogen ordonneren om den coopman 
ende burgers te geryven die zij daertoe bequaem sullen vinden, 
mits dat dieselve gehouden sullen weesen voir drie off vier 
hondert gulden cautie te stellen. 
 
 
[in marge: van Mien Jacobsdr.] 
 
Is voirts Mien Jacobsdr. van de leste derde termijn tot Symon 
Verwers opgecofte huys verscenen may LXXIII uuytsettinge 
gegunt, d’een helft tot Sinte-Bartelmies, d’ander helft tot may 
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beyde naestcomende. 
 
 
[in marge: van Pieter Barentss. boomsluyter] 
 
Voorts zo zijn burgermeesteren gecommitteert om mit Pieter Barentss. 
boomsluyter, te handelen zo van de verlopen tijt als om hem noch 
een jaer aen te nemen zoe nae zij best mogen. 
 
 
[in marge: van Cornelis Fnie] 
 
Van gelijcken zijn burgermeesteren gecommitteert om mitt Cornelis 
Cornelisz. Fnie te handelen beroerende ’t interest van zijn 
camer bij de wacht geoccupeert ende gerampeneert, mitsgaders 
van zijn riet ende een cabel hem in ’t beleg onthaelt ende van 
zijn scuyt in ’t beleg gesoncken. 
 
 
[in marge: van de buytengracht] 
 
Up huyden den xxvien juny anno LXXV, soe es bij de 
vroetschap collegialiter vergadert wesende, geresolveert 
dat men noch een buytengracht van de Kennemerpoort off 
tot die Vrieschepoort toe maken zal, breete vier roeden 
ende dat men midden tusschen die twee grachten een breete 
van een roede laten sal. 
 
 
[in marge: van ’t deurdelven van de Nieuwesloot] 
 
Voorts soe heeft die vroetschap ’t deurgraven van de Nieuwesloot 
in state gestelt ende als men dieselve Nieuwesloot sal deur- 
delven zoe es bij de meeste stemmen geresolveert dat men die- 
selve recht deurdelven sal. 
 
 
[in marge: beroerende Cornelis Piet Remmen erff] 
 
Voorts dat men ’t lant van Cornelis Piet Remmen hellinck zal 
laten taxeren ende dat hij selffs sal sien om een erff om 
een nieuwe helling te stellen. 
 
 
[in marge: dat burgermeesteren die erven van ’t angemaickte lant bij de colck sullen mogen 
vercopen] 
 
Is voorts geordonneert dat burgermeesteren tot geryff van een 
yegelick sullen mogen vercopen ’t nieuwe angemaickte lant 
leggende an wederzijden van de colck tot die Voormeer daer die 
borstwering nu geleyt es, mits dat aen wederzijden een 
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straet zal blijven zo an de colckzijde als nae die Voormeer. 
 
 
[in marge: dat die collecteurs haer van de ce penninck haer rekeninge ende verifficatiën scepenen 
overleveren sullen] 
 
Is mede geordonneert dat die collecteurs van de ce penninck anno 
LXXIIII geconsenteert haer rekeninge met die verifficatiën 
daertoe dienende den scepenen overleveren sullen om bij deselve 
gevisiteert ende den rentmeester Colderman overgelevert te worden. 
 
73 
 
[in marge: van de keur van met hart dack te decken te vernieuwen] 
 
Is noch geordonneert dat men die keur van met hart dack 
te decken vernieuwen zal. 
 
 
[in marge: van geen visch noch ael te vercopen dan opte vischmarct] 
 
Voorts dat men geen ael noch visch sullen mogen vercopen dan 
opte geordonneerde vischmarck achtervolgende die ordonnantie. 
 
 
[in marge: Neel Jan Lieves uuytsettinge gegont] 
 
Is voorts Neel Jan Lieves gegont uuytsettinge tot Karsmisse 
LXXV ende Karsmisse LXXVI van de twee custingen die zij noch 
schuldich es van ’t offbreck van Lou Messen huys. 
 
 
[in marge: van de dooden in ’t capel te begraven] 
 
Up huyden den ven july LXXV, soe es eendrachtelick bij de vroetscap, 
collegialiter vergadert weesende, geresolveert dat men van nu voorts- 
an die dooden sal begraven in ’t capel, alzoe die graeffmaker te kennen 
gegeven heeft datter geen plaetse op ’t kerckhoff meer es. 
 
 
[in marge: van twee boomen te leggen] 
 
Is voorts bij de meeste stemmen van de vroetschap geresolveert dat men 
twee boomen sullen leggen, een voor Lutkoudorp ende een voor Droncken- 
noort. 
 
 
[in marge: rapport van de visitatoers op Symon Cornelisz. Comans tresoriersrekeninge] 
 
Up huyden ix augusti anno XVC LXXV, soe hebben die visitatoers van de 
rekeninge van Symon Cornelisz. Comans tresorier, haer rapport 
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den vroetschap gedaen ende die loquatars angedient, welcke loquatars 
bij deselve visitatoers ende tresorier eerstdaechs geliquideert sullen 
worden ende alsdan weder den vroetschap rapport doen om voorts 
te procederen tot slot van deselve rekeninge nae behoiren. 
 
 
[in marge: hoe men de ce penninck van de landen collecteren zal] 
 
Is voorts eendrachtelick bij de vroetschap geresolveert dat men den ce penninck 
van de landen collecteren zal nae advenant die landen in huyere 
gelden ende daeroff compt ende dat die tegenwoirdige collecteurs die- 
selve ce penninck mede collecteren sullen. 
 
 
[in marge: beroerende ’t doen van Schanks rekeninge] 
 
Voorts soe hebben die naeste vrunden van Allert Cornelisz. Schenck 
tresorier, ten versoecken Claes Harcxss. angenomen haer 
meninge ende antwoort op ’t doen van des voirs. Schencks rekeninge te doen 
ter naester vergaderinge in te brengen. 
 
 
[in marge: van geen greynen op vrijdagen noch op saterdagen uuyt scuyten bij de cleyne maet uuyt 
te meten] 
 
Is mede geresolveert dat men den meters bevelen sal dat sij ’s vrijdaechs 
noch saterdaechs ter geordonneerde tijt uuyt geene schuyten noch 
schepen eenyge greynen bij de cleyne maet uuytmeten sullen. 
 
 
[in marge: van Anna Harmansdr. offgebroken koeken ende offgedolven erff] 
 
Voorts zoe es mede geordonneert dat Anna Harmansdr. sal mogen 
gaen an de tauxateurs ende versoecken tauxatie van haer 
offgedolven erff ende offgebroken h/koecken, tot betalinge van welcke 
tauxatie die burgermeesteren ende fabryckmeesteren haer erff sullen mogen 
geven tot een gracelicke prijse ende op ’t believen van de vroetschap. 
 
 
[in marge: Guillaume Mostert vrijheyt van de wacht] 
 
Is voorts Guillaume Mostert voor dese tijt geaccordeert, vrijheyt 
van de scutterie ende nachtwacht gedurende so lange hij tot beter convales- 
centie gecomen sal weesen. 
 
73v 
 
[in marge: van Frans Janss. van ’t overtoom] 
 
Is mede geresolveert dat men Frans FrJanss. van ’t overtoom zoe- 
verre hij ’t wiel van Geestmerambochts overtoom voor Sinte- 
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Bartelmiesmarckt behoirlicken gerepareert heeft in sijn armoede 
ende, ex gratia sonder ’tselve in consequentie te trecken, schencken 
sal eens die somme van ses gulden. 
 
 
[in marge: IJsbrant Lourisz. pachter, van de vleysexcijse l gulden quytgeschonden] 
 
Is voorts Ysbrant Lourisz. pachter, van de vleysexcijse van de jaere 
LXXIII gegont quytschellinge van zijn pacht voor die somme van 
vijftich gulden ende dat in recompense ende voor ’tgeene dat etlicke 
hem geen betalinge van de excijse gedaen hebben. 
 
 
[in marge: van een ordonnantie opte seepsiederie te maken] 
 
Is voorts geresolveert dat men eerstdaechs een ordonnantie ende 
keure op die seepsiederie maken sal so ’tselve alderbest 
bevonden sal worden. 
 
 
[in marge: beroerende een nieuwen omslach] 
 
Up huyden den xviien augusti anno XVC LXXV, soe heeft die 
vroetschap collegialiter vergadert weesende, voir haer meeninge 
verclaert dat men den omslach die nu voorhanden es opten morgen- 
talen souden ommeslaen om te verhoeden dat die luyden met de ce 
penninck so nae an malcander niet beswaert en worden. 
 
 
[in marge: beroerende Cornelis Piet Remmen] 
 
[toevoeging in marge in ander handschrift: Ditselfde is Cornelis in presentie van Claes 
Heyndrycxz., Jan Aeriansz. ende Cornelis Heyndrycxz., scepenen, voorgehouden op den xixen 
augusti LXXV ende heeft ’tselfde op condiciën voors. aengenomen.] 
 
Is voorts Cornelis Piet Remmen om sijn armoede geaccordeert die 
wal, leggende voor ’t erff naest zijn huys, in de wijte van xx 
voeten te mogen wechnemen ende die d aerde an wedersijden te 
werpen ende te laten leggen om tot een helling te gebruycken, 
mits dat hij dieselve helling niet langer als tot Alreheyligen 
naestcomende sal moegen gebruycken. 
 
 
[in marge: burgermeesteren gecommitteert met Louris Aeriansz. te handelen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren gecommitteert om mit Louris 
Aerianss. tot redelickheyt te handelen beroerende ’t gat, geslagen 
in sijn uuytersse schuyt in ’t beleg over die soutketen gesoncken. 
 
 
[in marge: burgermeesteren de anno 75 gecommitteert met coopman te handelen] 
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Sijn mede die burgermeesteren de anno LXXIIII gecommitteert met 
Jan Jacobss. coopman, tot redelickheyt te veraccorderen van de 
seven koehoy hem affgehaelt in ’t beleg. 
 
 
[in marge: beroerende Pauwels Lourisz.] 
 
Is voorts Pauwels Lourisz. voor zijn spliet ende teer hem 
in ’t beleg offgehaelt, toegevonden die somme van acht gulden. 
 
[in marge: beroerende Engeltgen Tols] 
 
Is voorts Engeltgen Tols voor die moeyten bij haer 
gehadt ter cause datter veel groote meesters in ’t Oude 
Hoff gelogeert zijn geweest, boven ’tgeene zijn geen huyshuyer 
in twee jaer betaelt heeft, noch toegevonden die somme 
van xxii gulden die geliquideert sullen worden tegens 
gelijcke somme bij Aelbert Cornelisz., Dirck Cater op 
een Suythollantsche reys verscoten. 
74 
 
[in marge: tauxateurs van de ce penninck van de huysen] 
 
Up huyden den xxvien septembris LXXV, soe zijn bij de meeste 
stemmen van de vroetschap, collegialiter vergadert wesende, 
Evert Janss. Stuyling, Cornelis Pieterss. Halffvasten, Pieter Dircxss. 
van Neck ende Cornelis Pieterss. caescoper, geordonneert tot tauxa- 
teurs omme ’t quoyer van de ce penninck van de huysen te vereffenen 
ende die huyerhuysen met die eygen huysen te vergelijcken 
zoeveel mogelyck weesen zal ende die huysen die vergeten off 
naemaels angemaict zijn daerinne te voegen ende te 
tauxeren.  
 
 
[in marge: collecteurs van de ce penninck] 
 
Sijn mede Christoffel Boot, Jan Claess. ende Jan Cornelisz. van der 
Nyenburch geordonneert tot collecteurs van de ce penninck zoe 
van de huysen als van de landen op gelijcke weddens als haer 
van de lesten voirleden ce penninck geaccordeert zijn. 
 
 
[in marge: van de huysen buyten die Vriesschepoort] 
 
Alsoe die huysen gestaen hebbende buyten die Vrieschepoort 
tot haer pericule staende zijn gebleven, zo en verstaet die 
vroetschap niet dat die stadt dieselve behoirt te betalen, 
maer zijn wel tevreden dat haer verdolven erven 
getauxeert sullen worden ende dat men haer daervan betalinge doen zal. 
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[in marge: van de steech van Claes Craenenbroecken huys] 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren die steech van Claes 
Cranenbroecken huys sal laten tauxeren, mits dat hij daerin 
een vrijen deurganck behouden zal. 
 
 
[in marge: te solliciteren om octroy dat ygelick dorp sijn sloten sal diepen] 
 
Is voorts geordonneert dat men tot zijn gelegender tijt aen 
Zijne Excellentie solliciteren zal omme te hebben octroy dat 
yegelick dorp die slooten ende vaerten op Alcmaer responderende 
elcx in zijn jurisdictie, gehouden zal weesen diep te maken 
ende in haer diepte te onderhouden. 
 
 
[in marge: dat die scutteriën geen executie sullen doen sonder consent van burgermeesteren] 
 
Is noch geordonneert eendrachtelick dat die provoosten van de 
scutteriën geene executie sullen doen dan met voirgaende 
consent van burgermeesteren ende soeverre ’tselve in de ordonnantie 
niet en staet dat men een articel daeroff maken zal. 
 
 
[in marge: dat Lakeman zijn restanten sal innen] 
 
Dat men Willem Lakeman tresorier, belasten zal zijn restanten te 
innen off acte van diligentie te vertonen. 
 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert met Maritgen Drijvers te handelen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert met Maritgen Drijvers 
te handelen ende veraccordeeren van haer materialen, in ’t beleg 
haer onthaelt ende in die wallen gewurpen. 
 
 
[in marge: van publicatie te doen dat een ygelick an zijn deuchdelicke schult van de stadt erven sal 
mogen copen] 
 
Is mede geresolveert dat men bij publicatie eenen yegelyck sal 
laten weten dat zoe wie eenyge renten, custingen, geleende 
penningen off andere deuchdelicke schult van de stadt compt ende 
daeran erven- off pachtbrieven begeert te copen, dat men een 
yegelick daerinne geryven zal ende dieselve erven off pacht- 
brieven vercopen. 
 
74v 
 
[in marge: aengaende die kerckelicke pastorie- ende costeriegoeden] 
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Up huyden den ven octobris LXXV soe heeft es bij de vroetschap collegialiter 
vergadert zijnde, geresolveert ende Jan Jacobss. Brouwer met 
mr. Nanning van Foreest geauctoriseert om Hans Colterman, 
rentmeester-generael, te committeren totte informatie van de kerckelicke 
pastorie- ende costeriegoeden zowel in die steden als ten plattenlande 
met belofte voor soeveel die stadt aengaet ende in haer vermogen es van 
den voirs. rentmeester in ’t bedienen van sijn offitium sonder eenige reserve 
te laten voortvaren soe tot proffijt van ’t gemeen lant behoiren 
sal, waervan procuratie gepasseert es. 
 
 
[in marge: van de grave van Bossou] 
 
Up huyden den xiiiien octobris XVC LXXV, soe es bij de vroet meeste 
stemmen van de vroetschap collegialiter vergadert weesende, goet 
gevonden op ‘t bekennen van Zijne Excellentie, dat die grave van Bossou 
tot Horen blijven sal tot coste ende pericule van ’t gemeen lant die 
sulcke wacht bij hem sullen voegen als haer duncken zal notelick 
te weesen. 
 
 
[in marge: van Croon an de advocaet te scrijven] 
 
Is mede geresolveert dat men an den advocaet scrijven sal van de 
saecke van Cornelis Willemsz. Croon om te weten watter 
in gedaen es ende te hebben zijn advys off men een ander 
vroetschap in zijn plaetse kiesen souden moegen. 
 
 
[in marge: van de burgers rog] 
 
Is noch geresolveert dat men publicatie zal doen dat een yegelick 
zijn taux van de rog daer hij op gestelt es, gehouden sal wesen 
op te doene ende dat die schout van deselve rog visitatie doen zal. 
 
 
[in marge: beroerende ’t lastgelt ende andere punten van de instructie van de commissarissen] 
 
Voorts heeft die vroetschap gepersisteert bij de voirgaende resolutie 
van ’t lastgelt, impost van de zeep ende convoygelt, ten waer 
daer eenyge pregnante redenen geproponeert worden, 
daervan die gecommitteerden beraet sullen moegen nemen om 
de vroetschap rapport te doen, auctoriserende voorts denselven 
gecommitteerden omme opte andere articulen van de instructie van de 
commissarissen te advyseren zo sij mitte gedeputeerden van d’andere 
steden bevinden sullen oirbaerlick te weesen. 
 
 
[in marge: van de incomen van ’t Witte Bagijnhoff] 
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Dat burgermeesteren die regenten van ’t mannegasthuys voor 
haer ontbieden sullen om die incomen van ’t Witte Bagijnhoff 
wat te vereffenen tegens eenige andere dingen die de 
stadt tot haer prouffijte nemen soude ende van ’tselve 
die vroetschap rapport doen. 
 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert de pachter van Jan Boyes overtoom, lichtenisse te 
doen] 
 
Voorts zoe zijn burgermeesteren geauctoriseert om Pieter Dircxss., 
pachter van Jan Boyes overtoom, alsulcke lichtenisse van 
sijn pacht te doen als zij bevinden sullen te behoiren. 
 
 
[in marge: Lobbrant Coren xxx gulden toegevoecht] 
 
Is Lobbrant Jacobss. Coren, secretaris toegevonden dartich gulden 
zo van sekere restanten te betalen, penningen te debourseren 
ende andere extraordinaris moeyten als voor die werckelicke 
contributie te ontfangen ende uuyt te keren. 
 
 
[in marge: beroerende Pieter Thymansz. mollers weduwe] 
 
Soeverre die weduwe van Pieter Thymansz. molenaer, een 
molen begeert te setten off gemaict weet die een molen begeert te 
setten, zoe es die vroetschap tevreden haer zoveel erffs 
te gonnen om tot een molenwerff te vercopen als andere molenaers 
gegont es die haer molens mede affgebrant zijn. 
 
75 
 
[in marge: dat men die vischbancken met den offslach verpachten zal] 
 
Up huyden den xixen novembris anno XVC LXXV soe es bij de 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat men 
die zeevischbancken ende meervischvloten met den affsclach gelijcklick 
verpachten zal ende dat burgermeesteren met den offslager een proeff 
sullen doen om hem den offslach mitte zeevischbancken ende meer- 
vischvloten te verpachten. 
 
 
[in marge: dat burgermeesteren van deuchdelicke schult rentebrieven sullen mogen verlijden] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert omme dengeenen die 
eenyge verlopen renten, custingen off andere deuchdelicke 
schulden van de stede compt, lossrentebrieven den penninck sestien 
ende lijffrentebrieven den penninck ses ten lijve van een persoon in 
betalinge te moegen verlijden. 
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[in marge: omme te solliciteren lichtinge van de pacht van de Wage] 
 
Is mede geresolveert dat men aen Zijne Excellentie versoecken sal 
omme te hebben lichtinge van de helft van de pacht van de Wage, 
mits dat men presenteren zal ’t waechgelt te verminderen ende den 
anderen naestgelegen steden gelijck te maken ende bij weygeringe 
vandien dat men om eenyge gratie van de pacht solliciteren zal. 
 
 
[in marge: beroerende den gelden op der fugitiven huysen geypoteckeert] 
 
Is die mede geresolveert dat diegene die op eenyge der 
fugitiven huysen geypoteeckeert zijn, aen Zijne Excellentie versoecken 
sullen interpretatie van de gifte bij Zijne Excellentie die stadt 
Alcmaer bij provisie gegunt. 
 
 
[in marge: van Hilberichgen huys te laten tauxeren] 
 
Voorts dat burgermeesteren die huysinge van Hilberich Jacobsdr. 
sullen laten tauxeren om die straet tegens die Huychbrou- 
werssteech over, de rechtheyt te mogen geven. 
 
 
[in marge: Colterman gegont vrijheyt van excijs] 
 
Is voorts Hans Colterman bij vroetschap geaccordeert, 
vrijheyt van excijs van wijn, bieren ende andere excijsbare 
goeden, die hij tot onderhout van sijn familie sal behoeffven. 
 
 
[in marge: beroerende een nieuwen omslach] 
 
Up huyden den vien decembris anno LXXV soe es bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde, eendrachtelick goet gevonden alsoe 
die noot vereyscht een nieuwen omslach te maken dat men die- 
selve opte morgentalen souden maken ende dat die pachter die 
soude verscieten opte vruchten van ’t jaer LXXVI, mits dat die 
pachter een aendeel daertoe geven zal. 
 
 
[in marge: advys dat men die Delffsche bieren boven die iii gulden hier geldende xxxv stuvers tot 
impost geven sullen] 
 
Is voorts eendrachtelick bij de vroetschap goet gevonden dat men den 
impost van de Delffsche bieren, die boven die drie gulden hier vercoft 
worden, stellen sal op xxxv stuvers. 
 
 
[in marge: beroerende den knechten in Zuythollant gesonden] 
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Is mede goet gevonden dat men die leninge van de knechten in Suythollant 
gesonden niet langer betalen zal, mits van ’tselve Zijne Excellentie 
mit alle minnelickheyt adverterende. 
 
 
[in marge: beroerende die fauten in de wage ten plattenlande vallende] 
 
Oick dat men den fauten in de wagen te plattenlande vallende bij den 
Staten f van Noorthollant zal doen remediëren. 
 
75v 
 
[in marge: burgermeesteren mitte gerechte gecommitteert om een bequame plaets te ordonneren om 
die scepen te leggen] 
 
Sijn burgermeesteren mitte gerechte gecommitteert omme een bequame 
plaetse te maken ende te verkiesen om aldaer te keuren die 
bierscepen ende andere scepen ’s vrijdaechs ende saterdaechs buyten 
die uuyterste brug van Lutkoudorp leggende, omme den buyeren 
aldaer van deselve scepen te ontlasten. 
 
 
[in marge: beroerende den offslager] 
 
Alsoe daer weynich meervisch ter marct compt ende deurdien 
die meervischvloten weynich opbrengen, zoe es geresolveert 
dat men den offslager den offslach mitte meervischvloten ende 
zeevischbancken in den ouden pacht voor dit toecomende 
jaer sal laten volgen. 
 
 
[in marge: beroerende Heynrick Moellers quytschellinge van zijn huys ende boomgaert] 
 
Dat burgermeesteren van Heynrick Moeller sullen moegen ontfangen 
die quytschellinge van Pitter Bicker van zijn huys ende 
boomgaert buyten die Geestpoort in de fortifficatie verdolven, 
mits dat Jan Cornelisz. Groot, sijn cousijn tot meerder sekerheyt 
hem voir die waernisse van ’t huys mitte boomgaert borch 
stellen generalicken onder ’t verbant van alle zijne gelden. 
 
 
[in marge: een ordonnantie opte boelhuysen te maken] 
 
Voirts worden burgermeesteren mitte gerechte geauctoriseert om  
een ordonnantie ofte keur opte boelhuysen te maken. 
 
 
[in marge: beroerende mr. Nanning aen den vroetschap] 
 
Up huyden den xxen decembris XVC LXXV soe es bij de vroetschap 
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collegialiter vergadert zijnde, mr. Nanning van Foreest op zijn 
versoeck off protestatie ter antwoort gegeven dat die vroetschap 
hem sal houden voor ontslagen ende bevrijt van de staet van 
vroetschap zoverre hij bij Zijne Excellentie ofte Zijnder Excellentie successeur 
van deselven staet van vroetschap ontslagen ende bevrijt wert, 
belovende den voirs. mr. Nanning gedurende zijn pentionarisschap met 
geene andere offitiën, ampten often bedieningen te belasten ofte 
beswaeren noch oick mit die staet van vroetschap zoverre 
hij bij Zijne Excellentie daervan ontslagen wert. 
 
 
[in marge: aengaende die huysen gestaen hebbende buyten de Vrieschepoort] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren haer sullen informeren 
uuyt vier off vijff personen, die gelegentheyt van de huysen gestaen 
hebbende buyten die Vrieschepoort, wetende hoe groot die erven zijn 
geweest om haer volgende dien termijnbrieffven te verlijden volgende 
die tauxatie daervan gedaen. 
 
 
[in marge: aengaende Cornelis Pieterss. in ’t beleg gescoten] 
 
Sijn voirts burgermeesteren geauctoriseert om mit Cornelis 
Pieterss. schipper, te accorderen van zijn schuyt in ’t beleg gescoten, 
mitsgaders oick van ’t meesterloon van zijn arm in den storm 
gescoten ende hem tot redelickheyt te contenteren. 
 
 
[in marge: van den meters te belasten geen clinnen te meten] 
 
Up huyden den xxixen decembris anno XVC LXXV soe 
es eendrachtelick bij de vroetschap collegialiter vergadert 
wesende, geresolveert dat men den meters belasten zal geen 
clinnen te meten om die te brengen in eenyge cramers- ofte 
panluyderhuysen op privatie van hoere offitie ende arbitrale 
correctie. 
 
 
76 
 
[in marge: van de wijn- ende bierexcijsen] 
 
Is voorts geresolveert dat men die wijn- ende bierexcijsen niet 
opveylen zal, maer dat die stadt dieselve aen haer behouden 
ende laeten bedienen zal. 
 
 
[in marge: van de keur van de bierschepen] 
 
Is noch geresolveert dat men die oude keur van de bierschepen 
onderhouden sal, mits dat men met die van Dronckenoort 
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voor dese tijt communiceren zal sonder prejuditie van de keur. 
 
 
[in marge: van de wangen van de bruggen] 
 
Voorts zoe zijn die burgermeesteren gecommitteert om die wangen 
van de bruggen ende andere stadtsplaetsen opte camer 
te moegen verpachten. 
 
 
[in marge: van de clocksteller] 
 
Sijn voorts burgermeesteren gecommitteert omme mit den 
clocksteller te accorderen van ’t loon van de drie uuyer- 
wercken te stellen. 
 
 
[in marge: burgermeesteren gecommitteert met Jacob van Teylingen te accorderen] 
 
Noch zijn burgermeesteren gecommitteert om mit Jacob van 
Teylingen ende Jochim Joris te veraccorderen beroerende 
’tgeene die voirs. Jacob van Teylingen van de wijnexcijs 
noch schuld[ich] es. 
 
 
[in marge: beroerende Symon Cornelisz. tresorier] 
 
Up huyden den iiiien january anno XVC LXXVI stilo communi soe 
es eendrachtelick bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde, 
geresolveert dat Symon Cornelisz., tresorier de anno LXXIII, 
in minderinge van de penningen die de stadt bij eynde van rekeninge 
hem schuldich blijft, ontfangen sal die restanten van de vleys- 
excijse zoeverre die recouvrabel zijn ende dat die stadt 
hem die reste betalen zal.  
 
 
[in marge: beroerende Mary Jans ende Griet Jan Emmen] 
 
Voirts zoe heeft die vroetschap om sekere redenen haer 
daertoe bewegende quytschonden die Mary Jansdr. 
die dardalve gulden die zij van banckgelt van ’t jaer LXXIII 
schuld[ich] es, alsoic Griet Jan Emmen die xxvii½ stuver die zij 
van banckgelt van ’tselve jaer an de stede ten achteren es 
gebleven. 
 
76v 
 
[in marge: die visitatoers van de rekeninge van Symon Cornelisz. geauctoriseert om dieselve 
rekeninge te sluyten] 
 
[aangevuld in marge: volgende seker gescrift bij de burgermeesteren van deer tijt op huyden 
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overgelevert ende vroetschap voorgelesen es ’t articel hier geconfirmeert. Actum den lesten maert 
76, van welck gescrift die teneur in ’t laest van dit blat gescreven staet.] 
 
Up huyden den ien february anno XVC LXXVI stilo communi soe hebben die 
visitatoers van de rekeninge van Symon Cornelisz. tresorier, 
die vroetschap rapport gedaen ende die swaricheyden aengedient 
ende heeft die vroetschap denselven visitatoers geauctoriseert die- 
selve rekeninge te sluyten ende te teyckenen. 
 
 
[in marge: dat men een regyster maken zal van de incomen van ’t papengilde] 
 
Is mede geresolveert dat men een pertinent regyster maken zal van de 
incomen van ’t papengilde ende dat men dieselve incomen mit 
advys van de vroetschap sal moegen transporteren in betalinge 
van sekere verlopen renten ende andere schulden, mits dat die- 
selve incomen altijt sullen blijven subject de schole. 
 
 
[in marge: Pieter Janss. slootmaker, ses gulden toegevonden] 
 
Is voorts Pieter Janss., slootmaker, voordat hij die schout 
Aerian Nannincxss. gedient heeft, bij de meeste stemmen van de 
vroetschap ex gratia toegevonden die somme van ses gulden. 
 
 
[in marge: van Floris Janss. lijndrayer] 
 
Sijn voirts die burgermeesteren gecommitteert om mit Floris 
Janss. lijndrayer te handelen van de lijnbaen opte Oude Bagijnen 
ende hem elcke roe vier off vijff stuvers minder te moegen geven 
als Jan Jacobss. coopman ende Aerian Lourisz. die twee noordelicxte 
banen gehadt hebben ende dat om sekere redenen. 
 
 
[in marge: beroerende Jan Boyes overtoom] 
 
Alsoe deur den laesten storm ’t overtoom van Jan Boyes zeer 
gerampeneert es ende het een grooten penning costen soude ’tselve 
te repareren, soe zijn die burgermeesteren gecommitteert om mit mr. 
Adriaen Antonisz. inspectie te nemen van een bequaeme plaetse 
ende daervan een caerte te maken ende die vroetscap rapport doen.  
 
 
[in marge: Jutphaes vrijheyt van excijs gegont] 
 
Voorts soe es joncheer Floris van Jutphaes gegont ende 
gegeven tot wederseggen van de vroetschap vrijheyt van 
excijs van al ’tgeene hij voor zijn familie behoeft, mits dat 
die vrijheyt van de verpachte excijsen niet eer genieten sal 
dan die weder verpacht worden. Ende oick dat hij vrij 
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sonder in den exu te vervallen, mit zijne goeden hem uuyter 
stadt mitterwoone sal moegen transporteren.  
 
 
[in marge: collecteurs van de ce penning zijn die voirs. collecteurs mede gecommitteert tot ’t 
collecteren van de ce penning ingaende may 76. Actum den 28 may 76] 
 
Sijn voorts bij de meeste stemmen van de vroetschap 
Stoffel Boot, Bruyn Gerritsz. ende Pauwels-Augustijn ------ 
geordonneert tot collecteurs van de ce penning zoe van de landen 
als van de huysen ende dat op alsulcke wedden ende salaris als 
die laeste collecteurs genoten hebben.  
 
 
[in marge: collecteurs van de Outdorper landen] 
 
Sijn oick mede bij de meeste stemmen van de vroetschap Claes Cornelisz. Cornelis 
Vaitranes Nolleman ende Jan Cornelisz. van der Nyenburch gecommitteert ende geor- 
donneert collecteurs van de ce penning van de landen van Outdorp 
mede op gelijcke weddens als die laeste collecteurs van de 
Oudorper landen genoten hebben. 
Hierop gehoirt die burgermeesteren van deselve jaere, in presentie van de gemene vroetschap opten 
lesten marty LXXVI stilo communi, die verclaert hebben het superplus hier beneden verhaelt geco 
van meer uuytgegeven als ontfangen bedragende xim iic xxxvi gulden, ii st., ix penningen Hollants 
gecomen te weesen 
in den eersten van vercoft ijsersclocken, loot ende van die rog die de burgers aen haer betalinge 
eensdeels 
ontfangen hebben, noch van de absentiën van de burgers die in ’t beleg uuyte wateren noch van 
boven van de 
nieuwe gracht ende ’t Vriesche bolwerck, noch ’tgeene van etlicke prisoniers die opte scepen van 
oirloch genomen waren, gecomen es noch van de impost die de stede van ’t gemeen lant genoten 
heeft, breder 
blijckende bij ’t boeck van Augustyn van Teylingen, noch van Oosthorens moeder iic gulden, noch 
uuyte burgerie 
gegaert tot uuytcoop van een vaendel knechten bedragende omtrent iiic gulden, noch dat die 
burgermeesteren ’t gelt van de 
Spaensche soldaten bedragende omtrent hondert gulden uuytgegeven hebben ende meer andere 
dingen daervan die 
voirs. burgermeesteren geen prominent bewijs off verclaringe weten te doen, overmits die groote 
ende seer sware 
lasten daermede sij deur ’t beleg ende andere gemeen lantssaecken mede becommert waeren, waer- 
op die vroetschap geresolveert heeft dat die visitatoers de rekeninge sullen sluyten ende teyckenen.  
 
77 
 
[in marge: visitatoers van de rekeninge van Augustijn van Teylingen] 
 
Voorts zo zijn geordonneert tot visitatoers van de rekeninge van 
Augustijn van Teylingen, tresorier de anno LXXIIII, misgaders 
van de fabryck van ’tselve jaer Evert Janss. Stuyling, Willem 
van Ryetwijck, Mathijs Reyersz., Jacob Dircxss., mr. Jan 
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Adriaenss. ende Ghysbrecht Janss. Paeuw. 
 
 
[in marge: beroerende den gecommitteerden reysende nae Zijne Excellentie ende de Staten] 
 
Up huyden den xiiiien february anno XVC LXXVI stilo communi is bij gemene stemmen 
van de vroetschap collegialiter vergadert zijnde, gesloten ende 
geaccordeert, dat men den commissarissen van Noorthollant, reysende 
aen Zijne Excellentie ende de gemene Staten, geven sal volle macht ende 
auctoriteyt beroerende die articulen in de missive Zijnder Excellentie 
van date den xxxen january lestleden, angeroert onder sekere 
instructie bij die van Noorthollant, te ontwerpen ende heure commissa- 
rissen over te leveren, welverstaende nochtans dat die voirs. commissa- 
rissen in sware voorvallende saecken haer rapport sullen moegen 
nemen aen die gedeputeerden ende steden van Noorthollant.  
 
 
[in marge: van de weeskinderen in ’t Jonge Bagijnhoff te ordonneren] 
 
Is voorts geordonneert bij de vroetschap dat men den wees- 
kinderen ordonneren ende mitterwoon setten zal in ’t Jonge 
Bagijnhoff beginnende van de paterscamer off westan ende soevoorts 
vervolgende alle die huysinge streckende langs ’t Minnebroers- 
slootgen ende dat die reste van ’t Jonge Bagijnhoff zal blijven 
tot behoeff van ’t leproeshuys. 
 
 
[in marge: om die apostille bij de waerscappen van Geestmerambocht vercregen te  beantwoirden] 
 
Worden voorts burgermeesteren geauctoriseert om die apostille 
van Zijne Excellentie van date den xxen decembris lestleden opte requeste 
bij de waerschappen van Geestmerambacht aen Zijne Excellentie 
ende Staten overgegeven, bij maniere van debat te beantwoirden. 
 
 
[in marge: beroerende die weduwen van Symon Jan Bravis ende Pieter Aeriansz.] 
 
Sijn oick burgermeesteren gecommitteert om met die weduwen van 
Symon Jan Bravis ende Pieter Aerianss. van Sinte Maerten te 
handelen beroerende haer cordewagens, delen [of eelen] ende ander gereetschap 
in ’t beleg offhandich gemaect ende haer tot redelickheyt te 
contenteren. 
 
 
[in marge: dat Cornelis Garbrantsz. alle maenten l gulden sall mogen corten] 
 
Is voorts geordonneert ende geresolveert dat Cornelis Garbrantsz. 
Ruych alle maenten sal moegen corten van de coornexcijse vijftich 
gulden gedurende zoelange hij van de seshondert gulden die hij voir zijn 
absentie bij den viant in handen van burgermeesteren bij leninge opgebrocht 
heeft, betaelt zal zijn. 
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[in marge: dat die brouwer geen besloten vaten sullen uuytsetten dan bij de gesworens] 
 
Is voorts geresolveert dat geene brouwers eenige besloten vaten 
sullen moegen uuytsetten dan bij de gesworen bierdragers 
off in nootsaecke bij advys ende consent van de excijser op alsucke 
boeten als bij schout, burgermeesteren mitte gerechte daertoe geordonneert 
sullen worden. 
 
77v 
 
[in marge: beroerende ’t interest van Claes Heynrixss. van Meyssen huys] 
 
Sijn voorts burgermeesteren ende fabryckmeesteren gecommitteert Claes 
Heyndricxss. van Meyssen een redelicken penning toe te vinden 
voor ’t interest bij hem geleden dat zijn huys in ’t beleg van de 
wacht geoccupeert ende gerampeneert es geweest, mits dat 
die penningen die hem toegevonden sullen worden, Jacob van 
Teylingen in offslach sullen comen van de excijsen daer hij voor 
Claes Heynricxss. voirs. borch es geworden onder behoirlicke 
cautie de restituende, zoeverre ’tselve die stadt tegens den 
crediteuren van denselven Claes Heynricxss. geen betalinge en can 
verstrecken. 
 
 
[in marge: den weeskinderen gegont ’t gebruyck van de oostzijde van ’t Jonge Bagijnhoff] 
 
Up huyden den xxien marty anno XVC LXXVI stilo communi, soe es den 
weeskinderen deser stede bij de vroetschap, collegialiter vergadert 
zijnde, gegont die huysingen staende in ’t Jonge Bagijnhoff an de 
oostzijde te gebruycken ofte anderen te verhuyeren tot twee off 
drie jaeren toe, mits conditie dat die regenten derselver weeskinderen 
die voirs. huysingen niet sullen moegen breken, vermaken, noch 
oick die muyeren an de oostzijde van ’t voors. Bagijnhoff niet sullen 
openen mit nieuwe deuren dan mit believen der burgermeesteren inder- 
tijt zijnde, mitsgaders oic die erven mit geenen nieuwen muyer 
sullen affsonderen ende achter toesluyten, welverstaende dat zijluyden die 
huysen houdende in raeck ende daeck sullen die vruchten huyeren ofte 
pachten daervan genieten. 
 
 
[in marge: beroerende die propositie van Sijne Princelicke Excellentie] 
 
Voorts heeft die vroetschap naedien zij gesien hadde seker 
copie van propositie die Sijn Fürstliche Genade den Generale Staten van 
Hollant ende Zeellant opten xven marty LXXVI voirgehouden heeft, 
mitsgaders seker antwoort bij de gecommitteerden van Noorthollant 
daerop gedaen, nae voirgaende communicatie ende deliberatie, goet- 
gevonden dat men den voirs. gecommitteerden uuyten naeme 
van die van Noorthollant sal overscrijven dat men alhier volgens 
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sekere quotisatie geraempt off noch te raemen Zijne Excellentie 
met die van Zuythollant sal presenteren als dat die van Noort- 
hollant willich ende bereyt zijn haer quote op te brengen zoe tot 
betalinge van de garnisoenen ende soldaten als tot toerustinge ende 
onderhoudinge der oorlochscepen alhier, mits dat d’Excellentie ende die van 
Zuythollant die van Noorthollant weder sullen toelaeten alsulcke 
middelen van contributiën ende imposten onder den heuren te soecken 
ende te vinden als zij achten met die alderminste quetse haerder 
quartiere aldergenoechelicxte ende bequaemste te zijn, mits 
conditiën dat die van ’t Noorderquartier ten vermaninge van Zijne 
Excellentie ende die van Suythollant bereyt zijn van heure quote bewijs 
ende goede rekeninge te doen naer behoiren. 
 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert opte dachvaert middelen van contributie te moegen 
consenteren] 
 
Worden voorts bij de vroetschap geauctoriseert die burgermeesteren 
die opte aenstaende dachvaert bij de magistraten der Noorthollantsche 
steden sullen compareren, dat sijluyden sulcke middelen van contributie 
sullen moegen voirwenden ende daerinne accorderen als zij bevinden 
sullen mit die minste quetse voor ’t gemeen lant oirbaerlick te zijn. 
 
78 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert den ongehoirsaemen te corrigeren] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert, indien daer eenyge swaricheyt 
soude comen op ’t verbot bij burgermeesteren ’t rot van Garbrant Cornelisz. 
Comans gedaen, om in sulcken gevalle ’tselve gebot ende diergelijcken 
te executeren ende den onwilligen ende ongehoirsaemen te corrigeren. 
 
 
[in marge: die hemraet van Geestmerambocht gegont vrijheyt van de bierexcijs] 
 
Is voorts Willem Janss. Brouwer, als hemraet van Geestmerambocht 
ende sijne naecomelingen in offitie gegont van nu voortaen vrijheyt 
van de bierexcijse. 
 
 
[in marge: Cannius in de plaets van meester Claes Michielss. gesurrogeert] 
 
Is voorts Cornelis Heynricxss. Cannius gesurrogeert in de plaetse 
van meester Claes Michielss. in ’t benedenschool op sulcke conditiën 
ende salaris als die voirs. meester Claes Michielss. ’tselve beneden- 
school bedient ende genoten heeft, mits dat zijn dienst te may 
naestcomende ingaen sal gedurende tot wederseggen van de vroetschap. 
 
 
[in marge: middelen van imposten geavoyeert] 
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Up huyden den lesten marty anno XVC LXXVI stilo communi soe sijn 
eendrachtelick bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde, die 
middelen van imposten ende contributiën bij de Staten ende steden 
van Hollant ende Zeellant opten xxiiien marty lestleden geconcipeert 
om den tegenwoirdigen noot voir goet ingesien ende geavoyeert. 
 
 
[in marge: ’t iiie paert van de ce penning den bruycker te last geleyt tot vie paert] 
 
Is voorts geresolveert dat men die derdepaert van de ce penning in ’t 
voirs. concept tot laste van de bruycker gestelt op ’t seste paert 
veranderen zal volgende ’t placaet bij den hartoge van Alva daerop 
geëmaneert ende dat diegeene, die eenige lasten op sijn goeden 
heeft van de c gulden, een gulden sal corten. 
 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert etlicke personen tot raden in Suthollant te nomineren] 
 
Voorts worden burgermeesteren ende gecommitteerde die bij de magistraten 
van ’t Noorderquartier geordonneert sullen worden, geauctoriseert 
om etlicke personen te nomineren die volgens die wille 
van Zijne Excellentie bij neffens die van Suythollant in den raede 
gevoecht sullen worden, alsoic die derwerts sullen reysen 
om Sijne Excellentie ende Staten rapport te doen. 
 
 
[in marge: beroerende die Unie] 
 
Nopende die articulen bij de ridderschap ende steden van Hollant ende 
Zeellant opten xxiiien marty lestleden geconcipieert ende ontwurpen 
zoeveel angaet ’t gouvernement Zijnder Excellentie, mitsgaders die 
Unie van die van Hollant ende Zeellant, es eendrachtelick bij alle 
die stemmen van de vroetschap geaccordeert ende gesloten dat men in 
dieselve articulen soeveele die stadt Alcmaer angaet, consenteert 
ende bewillicht, overmits die groote noot deser tegenwoirdiger tijt 
in dewelcke gelijck die eenicheyt bovenal nodich es dat oick 
mede niet minder es van noode dat Zijne Excellentie bekent ende 
angenomen wort voor een hooft ende stadthouder over Hollant 
ende Zeellant. 
 
78v 
 
[in marge: van de collecteurs van de ce penning van de landen] 
 
[toevoeging in marge: es opten 20 july 75 bij dit articel gepersisteert ende daerbij gevoecht opte 
verbeurte van haer salaris] 
 
Voorts dat die collecteurs van de ce penning elcx in sijn tijt sullen 
collecteren die drie laeste ce penning van de landen nae advenant 
zij suyver van de huyer bij den eygenaers genoten ende ontfangen sal 
weesen op peyne dat men den schade aen den collecteurs verhalen sal. 
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[in marge: van 2 of 3 bequamen personen te bewilligen om der weeskinderen voichdijschap 
te anvaerden] 
 
Dat men twee off drie bequame mannen om in ’t generael alle 
weeskinderen voichdijschap aen te nemen sal schicken te bewilligen, 
gevende dieselve exemptie van alle andere stadtsoffitiën, 
mitsgaders vrije excijs van als gedurende haer voirs. offitie. 
 
 
[in marge: van de personen uit Heyligeesthuys te waerschouwen] 
 
Dat men den personen wonende in ’t Heyligeesthuys adverteren 
sal dat sij haer tusschen dit ende Sint Jacob naestcomende voirsien sullen. 
 
 
[in marge: beroerende Jan Claess. talman] 
 
Burgermeesteren mitte gerechte worden geauctoriseert omme met 
Jan Claess. talman, te spreecken ende te hoiren op wat voegen 
hij weder soude willen voir die vierschaer alhier voor 
talman ageren, mits dat burgermeesteren mitte gerechte ter naester 
vergaderinge haer zijn antwoort sullen daeroff inbrengen.  
 
 
[in marge: in state van de caerte] 
 
Is voirts in state gestelt tot die naeste vergaderinge off 
men die caerte volgen sal om een gat te maken dan niet. 
 
 
[in marge: Willem Gael, verver] 
 
Is voorts Willem Cornelisz. Gael, verver jaerlicx tot 
die huyshuyer toevoecht xxiiii gulden soe van de twee 
voorleden jaeren als het toecomende jaer ende sullen burgermeesteren 
hem soeveel van hem van de soldaten ende scutterie bevrijen 
ende eximeren als haer eenichsins nae gelegentheyt des tijts 
doenlick weesen sal. 
 
 
[in marge: Heynrickgen Claesdr.] 
 
Worden burgermeesteren gecommitteert omme mitt Heyndrick 
Claesdr. beroerende haer halve meelmolen te veraccorderen 
op ’t believen van de vroetschap. 
 
 
[in marge: beroerende Jan Claess. talman] 
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Up huyden den ven may anno XVC LXXVI, soe es bij de meeste stemmen 
van de vroetschap, collegialiter vergadert zijnde, ’t accoort bij bur- 
germeesteren mit Jan Claess. talman, op ’t believen van de vroetschap 
gemaict, offgeseyt ende geresolveert dat men ’t proces vervolgen ende commissarissen 
versoecken sal om enqueste te doen, ten waer hij begeerde te dienen 
als andere talluyden ende die ordonnantien van de vierschaer ingaen, mits dat 
in sulcken gevalle die stede hem sal lonen so wanneer zij hem te 
werck stellen sal. 
 
 
[in marge: Heynrickgen Claesdr.] 
 
Is voorts bij de vroetschap geaccordeert, dat men Heynrickgen Claesdr. 
in recompense van haer helft van de meelmolen, gestaen hebbende 
op ’t Nieuwelant ende in ’t beleg verbrant, gunnen sal eens tsestich gulden off 
in de plaetse vandien thien gulden ’s jaers lijffrenten haer leven lanck gedurende. 
 
 
79 
 
[in marge: van de trommelen van de scutteriën te vervullen] 
 
Is noch eendrachtelick geresolveert dat die stadt die trommelen van de 
scutteriën sal doen vervullen, mits dat die tromelen bewaert sullen 
worden bij de capiteynen ende vaendrichs van de schutteryen. 
 
[in marge: sallaris van de provoosten vermeert tot xii gulden] 
 
Voorts zo es ’t salaris van de provosten van de scutteryen vermeerdert 
tot twaelff gulden om daermede levereyen te copen. tot zijn  
 
 
[in marge: dat Baert Symonsz. zal mogen vertrecken] 
 
Is voorts bij de vroetschap geresolveert dat Baert Symonsz. vrij 
sal moegen uuyte stadt vertrecken mitterwoon daer ’t hem gelieft 
onvermindert die heer zijn gerechticheyt, mits dat hij in de plaetse 
van de exu die stadt sal laten volgen die camer gestaen hebbende in 
Sinte Pieterstraet, in ’t beleg offgebroken, mitsgaders die erven van de 
camers, gestaen hebbende op ’t Quakelbrug. 
 
 
[in marge: hoe men die Nieuwesloot deurdelven sal] 
 
Is voorts geresolveert dat men die Nieuwesloot sal doen deurdelven 
deur die walle, beginnende van ’t slootgen tusschen die minnebroers 
ende ’t Jonge Bagijnhoff tot in de Nieuwegracht recht deurgaende tot in de 
Langevaert, mits dat men die oude vesten sal deurscieten tot in de sloot, 
royende van Moster den boomgaert off. 
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[in marge: auctorisatie van de gecommitteerde opte dachvaert tot Purmereynt] 
 
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert dengeenen die tot 
Purmereynt opte dachvaert reysen zullen om aldaer nae haer 
beste goetduncken te resolveren ende te verwilligen in alsulcke articulen 
als daer geproponeert sullen worden. 
 
Up huyden den xiien may XVC LXXVI soe es bij de meeste stemmen van de vroetschap 
collegialiter vergadert weesende, geresolveert ende voor heur 
advys goet gevonden dat men penningen soecken sal op interest, die- 
selve crediteurs assignatie doende opte eerste penning van de 
geestelicke ende geannoteerde fugitive goeden ofte andere cantoiren 
daer men die best op souden connen becommen. 
 
 
[in marge: gecommitteerde opte dachvaert tot Horen] 
 
Sijn voorts Philips Cornelisz. ende mr. Nanning van Foreest gecom- 
mitteert om tot Horen opten dachvaert te reysen ende aldaer 
die voirs. stemminge in te brengen ende voorts te resolveren 
mitte magistraten van d’andere steden van ’t Noorderquartier 
op alsulcke articulen als daer geproponeert sullen worden. 
 
 
[in marge: beroerende ’t opstal van Wouter Claess. Cuypers camer, cum sociis in de 
Canistraet die vervallen es] 
 
Voorts zoe zijn die fabryckmeesteren gecommitteert haer te informeren 
van de vervallen camer in de Cannistraet toecomende Wouter Claess. 
Cuyper, cum sociis ende denselven met advys van burgermeesteren tot 
redelickheyt te contenteren van ’t opstal van de camer, latende haer 
behouden ’t erff. 
 
 
[in marge: den capiteynen van de scutteriën wort gegont ’t genot van de wallen] 
 
Voorts zoe es den capiteynen van de scutteriën geaccordeert, bij provisie 
’t genot van de wallen rontsom die stadt, mits dat die schout, burger- 
meesteren ende gerechte sekere keure daerop sullen maken waervan 
die boeten sullen comen tot proffijt van de voirs. capiteynen, behoudende die 
stadt die grachten, wateringen ende proffijten vandien. 
 
[79v] 
 
[in marge: beroerende die saecke van Jan Claess. ende den schout.  
Es die resolutie hier besijden opten 24 may 76 weder bij de meeste stemmen van de vroetschap 
geapprobeert] 
 
Up huyden den xxien may XVC LXXVI, soe es bij de meeste stemmen van de 
vroetschap geresolveert dat men die saecke van Jan Claess. ende die schout 
sal blijven an vier rechtsgeleerden als aen mr. Geraert Boot, mr. Augustijn 
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van Teylingen, mr. Nanning van Foreest ende meester Jacob van Torenburch die 
een overman tot haer sullen moegen nemen ende dit alles op ’t believen 
van de vroetschap, mits dat Jan Claess. eerst ende vooral die gijselinge 
een maent surceren zal. 
 
 
[in marge: antwoort den ontfanger-generael gegeven] 
 
Op ’t versoeck bij den ontfanger-generael Hans Colterman aen de 
vroetschap gedaen, es hem ter antwoort gegeven dat hij in ’t innen 
van de penningen ’t gemeen lant toecomende, hem heeft te reguleren nae die 
commissie Zijnder Excellentie, Finantiën en de Camer van de Rekeninge, mitsgaders 
nae die ordonnantiën tot Enchuysen opten xen octobris lestleden, tot 
Purmereynt opten ixen ende tot Horen opten xven deser maent may bij de 
magistraeten ende gedeputeerden daerop gemaict. 
 
 
[in marge: gecommitteerde opter dachvaert tot Enchuysen] 
 
Sijn voorts mr. Nanning van Foreest ende Jan Jacobss. Brouwer, 
gecommitteert om tot Enchuysen opte dachvaert te reysen ende 
aldaer mitte magistraten van d’andere steden te resolveren op 
alsulcke articulen als daer voorgestelt sullen worden. 
 
 
[in marge: beroerende Jan Claess. talman ende de schout] 
 
Alsoe Jan Claess. die gijselinge van de schout geen maent en wil uuyt- 
setten, zoe es bij de vroetschap geresolveert dat men den schout 
nae Delft seynden zal om in de gijselinge te compareren ende ’t recht voorts 
te vervolgen. 
 
 
[in marge: beroerende den tromslager die de missiven gebrocht heeft] 
 
Is voorts geresolveert dat men den trommelslager die drie brieven aen 
Horen, Enchuysen ende Medemblick in handen sal stellen hem zijn 
optie ende keure gevende off hij die derwerts wil scicken off weder 
nae hem nemen.  
 
 
[in marge: dat desselver nae Delft in de gijselinge reysen ende die stede hem indempneren zal 
tegens Dirck van Teylingen] 
 
Up huyden den xxiiiien may anno XVC LXXVI soe es bij de vroetschap collegia- 
liter vergadert weesende, geresolveert dat die officier nae Delft in de 
gijselinge reysen zal, mits dat die stede hem brieven van recommandatie 
aen Zijne Excellentie ende zijn Raet mede geven ende voirts hem indempneren zal 
tegens Dirck van Teylingen, zijn zoon ende swagers van ’tgene hem soude 
moegen opcomen uuyt saecke dat hij hier niet blijven ende ’s conincx recht 
bewaeren mach. 
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[in marge: dat men conform d’andere steden d’impost opten ouden voet bij provisie collecteren zal] 
 
Alsoe men verstaet dat in andere steden van desen quartiere den impost 
gecollecteert ende ontfangen wort opten ouden voet ende geschapen es enige 
beroerte binnen deser stede te geschien zoverre wij ons in desen den 
anderen steden niet conform en wilden maecken omme dan alle occasie 
van quaet te eviteren, soe es bij de vroetschap collegialiter vergadert 
zijnde, geresolveert dat men den collecteur bevelen zal den impost te ontfangen 
opten ouden voet onder belofte bij den burgeren ende anderen te doen van de 
verhoginge te betalen zoeverre die in andere steden van dit quartier 
ontfangen ende betaelt wort. 
 
[80] 
 
[in marge: van d’een helft van de ce penning te collecteren ende altereert dat men den helen 
ce penning teffens collecteren zal ende willigen ende rijpste karssen eerst plocken. Actum den ie 
juny 76] 
 
Up huyden den xxviiien may XVC LXXVI, soe es eendrachtelicken bij de 
vroetschap collegialiter vergadert weesende, geresolveert dat men den helft van den ce 
penning als van mayo, junio ende julio zal bij den collecteurs doen collecteren. 
 
 
[in marge: van de burgers haer taux van de rog sullen opdoen] 
 
Is voorts geresolveert dat publicatie zal doen dat een yegelick die op 
rogge gestelt es, dat dieselve sal schicken zijn taux op te doen ende off 
die vermindert mocht zijn te vervullen tusschen dit ende een vrijdach 
naestcomende opte boeten in de laeste keure begrepen ende zal die scout ende 
gerechte een maendach naestcomende visitatie doen. 
 
 
[in marge: Philips Cornelisz. gecommitteert tot Enchuysen te reysen] 
 
Is voorts Philips Cornelisz. gecommitteert om tot Enchuysen te reysen 
bij Jan Jacobss. Brouwer, o in de plaetse van mr. Nanning van Foreest 
ende aldaer te besoingneren ende resolveren ende voorts an de Staten te 
versoecken vervullinge van ’t bosscruyt, mitsgaders om verder bij 
’t gemeen lant voirsien te werden van rog ende ander munitie van de 
oorloge. 
 
 
[in marge: gecommitteerde om inspectie te nemen opte fortifficatie] 
 
Sijn voorts gecommitteert Adriaen Doedenss. ende meester Adriaen Antonisz., 
lantmeter, om mitte fabryckmeesteren ende burgermeesteren inspectie te 
nemen opte fortifficatie deser stede. 
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[in marge: van noch een vaendel knechten in te nemen] 
 
Is mede geresolveert bij de gemene stemmen van de vroetschap, dat men 
over het innemen van noch een vaendel knechten leggende tot Horen zal 
eerst spreken meester Willem Bardesen ende besien off men ’tselve vaendel 
niet verre buyten der stadt op ’t gemeen lants costen souden moegen leggen 
omme in tijden van noot dieselve bij de hant te hebben ende in te nemen. 
Ende in gevalle die oeverste van advyse waer ’t vaendel voirs. 
alhier in de stadt te leggen, dat men eerst ende alvoren die capiteynen 
van de scutterie ’tselffde zal andienen ende heur mit alle gevoechelicke 
middelen induceren dat zij volgens die generaele Unie daerinne bewilligen. 
 
 
[in marge: gecommitteerde tot Horen ende Enchuysen om te verstaen off imposten volgende die 
Unie gecollecteert worden] 
 
Up huyden den ien juny anno XVC LXXVI soe zijn bij de vroetschap collegia- 
liter vergadert wesende, gecommitteert Cornelis Claess. Druyff, Mathijs 
Reyerss. ende Harck Janss. om tot Horen ende Enchuysen te reysen onder nacht 
ende dach om te verstaen ende te vernemen off die imposten aldaer volgende die 
Unie gecollecteert worden dan niet ende watter van de saecke es. 
 
 
[in marge: dat die bierstekers haer bier venten sullen onder belofte etc.] 
 
Up huyden den ven juny XVC LXXVI soe es bij de vroetschap, collegialiter 
vergadert zijnde geresolveert, dat die bierstekers die bieren die zij 
nu onvercoft hebben ende geschapen zijn te versnijeren, sullen moegen 
vercopen, mits dieselve latende aenteyckenen ende belofte doende 
van zoveel van deselve bieren tot aichijse te betalen als tot Enchuysen 
betaelt wort, welverstaende dat men van de bieren bij de burgers voor 
heur huysgesin, mitsgaders van de tappers zal nemen die taux van de 
nieuwen impost, mits heur belovende restitutie zoeverre die andere 
steden van Noorthollant de volle impost niet en betalen. 
 
 
[in marge: hoeverre het een burgermeester off scepen strecken sal die in een ander zijn plaetse wort 
gesurrogeert] 
 
Is voorts geresolveert dat indien yemant bij sterven ofte anders gesurro- 
geert wort in de plaetse van een burgermeester ofte scepen ende meer dan een 
halff jaer dient, dat hem ’tselve strecken zal voor een geheel jaer. 
 
80v 
 
[in marge: van ’t Honsbosch ende die Schorelerdijck te maken] 
 
Up huyden den xen juny anno XVC LXXVI soe is bij de vroetschap collegialiter 
vergadert zijnde eendrachtelicken gesloten, naedien bij de gemeene 
ingelanden geresolveert es, met ’t vastmaken van de Hontsbossche 
voort te varen dat men ’tselve werck eerstdaechs zal effectueren ende 
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volmaken, welverstaende dat men oick die Schoreldijck eerstdaechs 
tot volle zeeweer brengen ende opmaken zal, mits handelende mitte 
ingelanden van Schorel soe recht ende billick bevonden zal worden. 
 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert mette magistraten te resolveren] 
 
Voorts zijn burgermeesteren geauctoriseert omme mitte magistraten van 
d’andere steden te resolveren in alle voorvallende gemeen lantssaecken 
die daer sullen voorvallen, mits in swaere saecken te moegen nemen 
rapport an de vroetschap. 
 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert ’t Witte Bagijnhoff te vercopen] 
 
Sijn oick burgermeesteren geauctoriseert omme mit eenyge coopluyden 
te handelen over die coop van ’t Witte Bagijnhoff nae ’t besteck 
den toecomende coopman voor te stellen, mitsgaders om alsulcke 
prijspenningen ende op sulcke daegen als zij van de cooper sullen connen bedingen.  
 
 
[in marge: dat men d’accijse van de bieren zoeveel die stadt angaet niet ontfangen zal] 
 
Up huyden den xiiien juny XVC LXXVI soe es bij de gemeene stemmen 
van de vroetschap geresolveert, naedien die van Enchuysen ende 
andere cleyne steden van Noorthollant opentlick verclaert hebben dat zij 
die acchijsen opte bieren voor die steden in Noorthollant gestelt, niet 
en willende ontfangen tot meerder beswaringe van haerder burgeren ende 
inwoonderen, dat men oick alhier d’acchijsen van de bieren zoeveel die 
stadt angaet voor dese tijt niet sal heffen noch opbeuren, welverstaende 
datter andere middelen geraempt sullen worden omme d’oncosten van de fortifficatie 
ende andere lasten der stede te vervallen. 
 
 
[in marge: advys om die quotisatie van Noorthollant te vinden] 
 
Up huyden den xxi juny XVC LXXVI soe es eendrachtelick bij de vroetscap 
collegialiter vergadert zijnde geresolveert, dat men omme te vervallen die 
gemeen lants oncosten voor zoeveel die van Noorthollant heur 
quotisatie angaet, sal gelt soecken onder die coopluyden ende anderen 
den penning xii lossrenten ende van lijffrenten den penning ses, verlenende 
heurluyden assignatie opte Majesteyts domeynen Vronen, mitsgaders die 
fugitiven geannoteerde goederen behoudelicken zo die magistraten 
van d’andere steden eenige andere gevoechelycker middelen voort- 
brengen dat die gedeputeerden der stede Alcmaer mitte andere daer- 
inne sullen moegen bewilligen. 
 
 
[in marge: advys op ’t recolement van de ce penninck] 
 
Voorts dat men op den hondersten penninck, te rekenen van may tot 
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Alreheyligen naedien, die nu al gecollecteert wort, geen 
recolement zal onderstaen te doen, maer alleen van ’t halff 
jaer beginnende van Alreheyligen tot may. 
 
 
[in marge: om een ordonnantie opte vischcopers te maken] 
 
Sijn voorts burgermeesteren mitte gerechte geauctoriseert 
om een ordonnantie te maken opte vischcopers ende dat tot 
wederseggen van de vroetschap. 
 
 
[in marge: om mit Jacob Janss. viscoper, te accorderen] 
 
Sijn oick burgermeesteren gecommitteert om mit Jacob Janss. viscoper, 
te handelen ende accorderen beroerende die bennen bij hem in ’t beleg verloren. 
 
 
81 
 
[in marge: dat men den ce penning met soldaten innen zal] 
 
Is mede geresolveert dat men dengeenen die den hondersten penningen 
schuldich zijn ende eenichsins van vermogen, een sondach bij clocke- 
geslach als voor die laetste reyse doen vermanen zal, dat sij die- 
selve betalen, ende dat men bij gebreke van betalinge den onwilligen 
bij soldaten zal doen betalen. 
 
 
[in marge: beroerende ’t Witte Bagijnhoff] 
 
Is voorts geresolveert ende geordonneert bij de gemeene vroetschap,  
dat overgemerckt die groote behoefte der stadt, de burgermeesteren 
die daertoe geauctoriseert worden mits desen, mijnheer die  
gouverneur Sonoy van het Witte Bagijnhoff nae ’t gemaecte 
bestek den coop sullen moegen toeslaen, onder alsulcke voirwaerden 
ende conditiën als zij mit Zijne Excellentie  ondersproken hebben, behoudelicken 
dat men denselven gouverneur, zijn huysvrou ende kinderen tot die  
tweede grade inclusive zal beloven exemptie ende vrijheyt in de 
stadtsexcijs ende verder nyet. 
 
 
[in marge: beroerende Dirck Janss. Rens cum sociis] 
    
Is voorts geresolveert indien die gedeputeerden van Noorthollant 
Dirck Jansz. Rens cum sociis niet en betalen, dat burgermeesteren 
in sulcken gevalle hem erff in betalinge geven sullen, die 
stede haer actie gereserveert an ’t gemeen lant.  
 
 
[in marge: d’erffgenamen van Lysbet Gist xviii gulden toegevonden] 
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Is voorts den erffgenamen van Lysbet Gist bij de vroetschap 
geaccordeert achtien gulden voir ’t interest van de huyer van ‘t 
huys in Sinte Pieterstraet bij de wacht geoccupeert, mitsgaders 
voor ‘t rampeneren van dien. 
 
 
[in marge: Cornelis van der Boeckhorst gegont vrij excijs] 
 
Is noch Cornelis van der Boeckhorst geaccordeert tot wederseggen 
vrijheyt van excijs, mits dat hij die vrijheyt van de verpachte 
excijsen niet genieten zal, voor die eerste aenstaende verpachtinge. 
 
 
[in marge: burgermeesteren gecommitteert mitt Pieter Michielss. te accorderen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren gecommitteert om mit Pieter Michielss. 
conchierge van ’t stadthuys te accorderen, ende hem te contenteren 
van dat hij de sleutelen van de poorten ende bomen bewaren ende in der 
nacht opstaen moet om die capiteynen van de scutterie te sleutelen 
te leveren als yemant in der nacht in- off uuytgelaten wort. 
 
 
 [in marge: beroeren die saecke van Jochim in ’t Gulden Hooft] 
                   
Is voorts bij de vroetschap geavoyeert die uuytspraeck van de  
arbiters, beroerende die saecke van Jochim Joriss. waert in ‘t 
Gulden Hooft ende die stede belangende ‘t betalen van de oncosten bij Bosch- 
huysen verteert, te weeten dat hij die veertich gulden off zoe 
veel min als daer op betaelt es, Jacob van Teylinge sal 
corten van de wijnexcijs die hij hem schuldich is, mits dat ’tselve 
Jacob van Teylingen wederom comen zal in minderinge van zijner pacht, 
ende aengaende die hondert gulden zal die voirs. Jochim telcken als hij 
wijn off bier verexcijst, een vierde paert van de stede-excijse mogen 
inhouden, totdat hij van de hondert gulden ten vollen voldaen sal wesen,  
mits oic dat die stede affslach strecken zal ’tgeene sij bewijsen 
sullen connen bij den voirs. Jochim van eenyge dorpen off anderen 
ontfangen te zijn. 
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[in marge: om te vinden die quotisatie van de die van Noorthollant]  
 
Up huyden den xxve juny LXXVI is bij de gemeene vroetschap collegialiter 
vergadert zijnde, geresolveert dat die van Alcmaer den magistraten 
van Noorthollant voor rapport sullen inbrengen tevreden te zijn haer 
vierendeel van de ce penning nopende heur stadt ende landen onder haer banne 
sorterende binnen acht dagen op te brengen bij capitale impositie, mits dat 
die dorpen insgelijcx gesommeert sullen worden het vierendeel van  
heur honderste penning binnen dieselve tijt te furneren ende ten comptoire 
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te brengen, mede bij capitale impositie sonder dieselve quote omme te mogen 
slaen over die buytenmorgentalen ofte geersen, welverstaende dat d’ontfan- 
ger-generael vanwegen ’t lant onder obligatie van zijn hant, beloven 
zal die voirs. geliende penningen over een jaer te restitueren, met 
interesten te. losse den penningen xii, ende ten lijve den penningen ses in conformite 
van die van Zuythollant onder d’ypoteecke van de domeynen ende geannoteerde 
goeden. Sijn oick burgermeesteren geauctoriseert sekere brieven ter 
somme van ixc gulden hooftgelt den burgeren die de voors. vierde paert 
sullen willen opbrengen in handen te stellen, zoelange dat zijluyden 
heur hooftsomme met interest als boven weder ontfangen sullen  
hebben. Ende ingevalle zij niemant connen vinden die de penningen 
in diervoegen willen verscieten, dat men als dat bij drie collelt tauxateurs 
als Jacob van Teylingen, Mathijs Reyerss. ende Willem Lakeman in de 
plaetse van Jan Jacobss. Brouwer die sieck es, als daertoe genomineert 
den rijckdomme der stadt sal setten op sekere leninge naer advenant  
elcx zijn vermogen, om welcke penningen te collecteren Maerten  
Lobbrantss. ende Jan Janss. Steenhuys geordonneert zijn. 
 
 
[in marge: auctorisatie van de gedeputeerden] 
 
Sijn oick die gedeputeerden geauctoriseert ingevalle die opinie 
van de vroetschap alhier bij ’t collegie van de magistraten niet  
voor goet angenomen worde, dat sijluyden hen sullen mogen conformeren 
die stemmen van d’andere steden, oft heur rapport nemen als  
die swaricheyt sulcx vereysscht.  
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[later bijgeschreven in de marge: burgemeesteren verkoopen ’t Witte Begijnhof aan Sonoy] 
 
                                          
                                             Copie 
 
Wij burgermeesteren der stede van Alcmaer bekennen mits desen  
ter ordonnatie ende mit advyse van de gemeene vroetschap deser 
voirs. stede, wel ende wettlicken vercoft te hebben ende vercopen 
mits desen brieve, den edelen joncheere Diedrich Sonoy 
gouverneur over Noorthollant ende Waterlant, het convente 
genaempt het Witte Bagijnhoff, leggende binnen deser voirs. stede 
mit huys, erve ende opstaende getymmert, beghinnende an den westgevel 
van het spinnehuys ende van deselven westgevel voorts lijnrecht 
geroyt tot aen die Lange Nieuwesloot ende Raemsloot, voorts 
alle het erve ende getymmert van ’tselve clooster oostwaerts pp op 
in zijn viercant tot op die Corte Nieuwesloot, oick die straet 
voir die kercke en de oude huyskens, al ’twelcke die voirs.  
joncheer Diedrich Sonoy beheynen ende betymmeren sal moegen 
nae zijn gelieven. Ende off die stede een straete wilde leggen 
tusschen het pesthuys ende ’t voors. spinhuys ende erve, zoe sal die 
stede den voirs. Sonoy eenen vrijen uuytgang in de voirs. straete 
laeten van acht voeten breet ende die muyer die den doelen ende andere 
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erffven van ’t voirs. convent nu scheyt, die sal den voirs. Sonoy 
tot zijnen costen offbreken, des zal hij genieten die steen daervan 
comende, om een scheymuyer op die roydinge van des voirs. spinhuys’ 
westgevel daermede te maken, tot welcken tijt toe die voirs.  
Sonoy ’tselve erve tot die voirs. muyer toe vredelick zal 
gebruycken. Ende en sal die voirs. stede in de voirs. straete 
geen erven moegen vercopen, nochte verpachten dan mit conditie 
om altijt een voete erffs onbetimmert te laeten van de voirs. westgevel 
ende den muyer daerop geroyt ende dat men op dieselve erffven nu, 
noch tot euwygen daegen geen huysen en sal moegen setten die 
boven plat zijn, ofte mit eenyge uuytstecken ofte die eenyge 
veynsters ofte glaesen van buyten ofte van binnen opgaende 
ofte staende daerinne sal moegen maken die responderen 
sullen ofte gesicht hebben boven den muyer opt voirs. erffve.  
Sal oick die sloot tusschen het voirs. erve ende die raemen bij 
geene vercoopinge ofte verpachtinge van die raemen verspert 
ofte gedempt moegen worden in ‘t gehele noch in deele, maer 
blijven in wijte als die nu es. Is oick bevoirwaert dat die 
voirs. joncheer Diedrich Sonoy mit zijn huysvrou ende  
kinderen tot den tweeden graede toe inclusive vrij sullen weesen 
van de exue ende stede-acchijse, genietende oick exemptie van 
waecken ende schutterie # ende alle offitiën van welcke vercopinge in der manieren 
ende op voirwaerden voirs. wij ons bekennen vanwegen der voirs. 
stede van de voirs. joncheer Diedrich Sonoy al voldaen ende wel  
betaelt te wesen den laetsten penningen mitte eerste belonen 
daeromme vanwegen der voirs. stede voor ons ende onse nacome- 
lingen in offitie den voirs. Sonoy zijnen erven ende naecomelinghen 
het voirs. conventhuysinge ende erve, op conditiën ende voirwaerden 
voren verhaelt, te vrijen ende te waeren als men een vrij convent- 
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huysinge ende erve mit conditiën ende voirwaerden voirs. schuldich 
es te vrijen ende te waeren nae die rechten deser stede hier 
voren ende voir al ’tgeene voirs. staet verbindende ende stellende 
ten onderpande generalicken ende specialicken alle die goeden ende 
incommen den voirs. stede toecomende, geen uuytgesondert omme 
alle gebreck van waernisse daeraen costeloes ende schadeloes 
te moegen verhalen ende doen verhalen als custinge, willekeur, 
maecxel ende heerlicke schulde mit heerlicke ende reale executie 
van den Hove van Hollant ofte mit ander alsulck recht rechters, 
ende executie als ‘t den voirs. joncheer Diedrich Sonoy 
zijnen erven ende naecomelingen ’tselve gelieven zal, hiertoe 
renunchiërende ende te buyten gaende alle privilegiën, hantvesten, 
vrijheyden, exceptiën, relieffen ende andere benefitiën van rechte 
hoe die genaempt moegen weesen, geen uuytgesondert. Sonder 
arch ofte fraude. In kennise van desen hebben wij burgermeesteren  
voirnoemd ’t segel ten saeken der voirs. stede hier beneden angehangen 
opten xxve juny anno vijftienhondertses ende tseventich. Opte 
ploye stondt geteyckent L. Coren onderteekent / ondergeteykende ende was besegelt met  
een segel van groenen wasse, uuythangende in dubbelen staerte.  
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   Gecollationeert                L.Coren onderteekent/ ondergeteykende 
 
83 
 
[in marge: approbatie van de uuytspraek van de geleerden in de saecke van Jan Claess. ende die 
scout] 
 
Up huyden den xxe july anno XVCLXXVI. Soe es bij de 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde geresolveert, dat men 
volgende den uuytspraek ende verclaringe van mr. Geraert Boot 
rentmeester, mr. Jacob van Torenburch, mr. Nanning van Foreest ende mr. 
Augustijn van Teylingen desisteren zal van de processe tegens Jan 
Claess. voorspraek als reformant voor den Hove gesustineert, 
dragende elcx die costen van de voirs. processe an zijn zijde, welverstaende 
dat men Jan Claess. voirs. weder admitteren zal om te ageren voor 
die vierschaer alhier, mits bij hem eerst gedaen zijnde den eedt in de 
nieuwe ordonnatie van de vierschaer den talluyden opgeleyt. 
 
 
[in marge: ’t versoeck van de Maesvaerders in state] 
 
Voorts zoe wort ’t versoeck van de schippers varende opte Maes, 
beroerende van elck twee bassen op haer schepen off schuyten te 
hebben, voor dese tijt in state gestelt. 
 
 
[in marge: burgermeesteren, gerechte ende fabrykmeesteren geauctoriseert om die straet ande  
noortzij van de Voormeer te ordonneren ende die erven te vercopen etc. 
 
Sijn voorts burgermeesteren mette gerechten ende fabryckmeesteren 
geauctoriseert om ’t water ande noortzijde van de Voormeer 
te besichtigen, mitsgaders die plaetse van de straet ende huysen 
bequamelick te ordonneren ende ’tselve gedaen zijnde dat burgermeesteren 
die affgepaelde erffven vercopen sullen, mits dat men aldaer 
geen calckovens, soutketen noch tymmerwerven off hellingen 
ordonneren. 
 
 
[in marge: tauxateurs van de ce penning] 
 
Sijn oic die tauxateurs die den ce penning getauxeert 
hebben, gecommitteert ende geordonneert, omme die huysen die 
nae die laetste tauxatie getimmert ende in ‘t quoyer niet 
begrepen zijn te tauxeren.   
 
 
[in marge: tauxateurs tot offgebroken huysen etc.] 
 
Sijn noch mr. Adriaen Antonisz., Jan Heyndricxs. lakencoper, 
Harman Aertss. biersteker ende Wijbrant Aelbertss. lakencoper, 
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geordonneert tot tauxateurs om te tauxeren alle huysen, erven, 
boomgaers ende andere goeden die de stede van doen souden mogen hebben 
ende offgebroken off verdolven zijn ende sullen worden. 
 
 
[in marge: ordonnatie op Schenk te passeren van de penningen den leproesmeesteren angetelt] 
 
Dat burgermeesteren de anno LXXII ordonnantie sullen passeren 
op Allert Schenck tresorier van de penningen die hij die leproesmeesteren 
ten versoecke van mr. Geraert van der Nyenburch angetelt 
heeft. 
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[in marge: gecommitteerde om ’t loon van de sackedragers te verbeteren] 
 
Sijn voorts Mathijs Reyerss., Evert Janss. Stuyling, Cornelis 
Garbrantss. Ruych ende Antonis Antonisz. gecommitteert om haer 
te informeren wat loon die sackedragers tot Horen ende Enchuysen 
hebben, ende een ordonnantie opte verbeteren van ’t loon van de sackedragers 
alhier te maken opt believen van de vroetschap. 
 
 
[in marge: Aerent Lambertss. toegevonden xxiiii gulden] 
 
Is voorts Aernt Lambertss. in recompense van zijn langdurige 
smarte ende in regart dat hij niet winnen noch wercken mach uuyt 
oirsake dat hij in ‘t beleg gescoten es, toegevonden xxiiii gulden te 
betalen alle verndel jaers ses gulden.  
 
 
[in marge: Mathijs Minters, Walsch schoolmeesters vrijheyt]  
 
Is noch Mathijs Minters van Antwerpen, Walsch schoolmeester, 
bij provisie ende tot wederseggen van de vroetschap gegont 
vrijheyt van schattingen, waecken ende soldaten. 
 
 
[in marge: commissie van degeenen die bij de magistraten ende gedeputeerden gaen sullen]  
 
Up huyden den iie augusti anno XVC LXXVI. Soe es bij de vroetschap 
collegialiter vergadert weesende eendrachtelijk geresolveert dat 
diegeene die bij de magistraten ende gedeputeerden zal gaen 
van ’tstadswegen, zal mogen accorderen alle die articulen van 
ordonnantie voor die gedeputeerden van de seven steden van Noorthollant 
ontwurpen ende naemaels gecorrigeert, uuytgesondert ’t laeste articel 
van de voirs. ordonnantie, beroerende ’t salarys van de commissaryssen van Zijne 
Exellentie ende gedeputeerden, alsoe die vroetschap acht genoech te zijn 
dat men een yegelick van de gedeputeerden voors. ’s daechs voor salaris, 
zal gonnen xxx st. ende wanneer yemant van heurluyden mit speciale 
commissie van ’tslantswegen yenwerts zal moeten reysen, ’s daechs 
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twee gulden, behalven schuytvracht ende wagenvracht, welverstaende 
dat boven de taux de gedeputeerden in Zuythollant toegeleyt zal 
overlopen, zal comen tot een yders gedeputeerdens zijne stadt tot 
nootelicke repatie oft anders ende in gevalle ’t voirs. advys van de  
vroetschap d’andere steden niet en smaeckt dat zijluyden hen sullen 
mogen conformeren den meeste stemmen van de magistraten, niet 
alleen in de articulen van de voors. ordonnantie, maer oic in alle 
andere voirvallende saecken.  
 
 
[in marge: beroerende ’t innen van de restanten van Schenck] 
 
Is voorts Cornelis Govertss. pagy gecommitteert om die  
restanten van Allert Cornelisz. Schenck als tresorier  
de anno LXXII te innen. 
 
 
[in marge: van de commissarissen op ‘t Hontsbosch ende off men mittet begoste werck voortgaen 
zal] 
 
Up huyden den viiie augusti anno XVC LXXVI. Soe es eendrachtelick bij de 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat men 
den commissarissen opte visitatie ende ’t maicken van de Hontsbosche bij 
Zijne Excellentie  gecommitteert zal offvragen tot wiens versoecke zij hier 
gecomen ende haer commisse geexpedieert es. Ende voorts aengaende 
 
 
84 
 
’t volmaecken van ’t begoste werck van de Hontsbossche dunct die 
vroetschap goet dat men daermede voortgaen sal zoverre  
’tselve geschien mach, sonder den viant daermede een toeganck 
te geven tot ’t Noorderlant, voorts aengaende ‘t ontfangen van de voirs. 
commissarissen dunct die vroetschap goet, dat men zal blijven bij de 
privilegiën die van ‘t Hontsboch geaccordeert ende den commissarissen niet 
ontfangen om iet te termyneren, dan alleenlick dat zij daer wel 
zullen mogen bij zijn ende sien ende horen om welck advys opte vergade- 
ringe tot Petten in te brengen, gecommitteert es Harck Jansz. 
 
 
[in marge: dat men dengeen die restanten van vischbanck Schenck schuldich zijn, uytsettinge 
geven sal] 
 
Is voorts geresolveert dat men dengeenen die eenyge restanten 
van de vischbancken Allert Schenck als tresorier schuldich zijn 
ende presenteren te betalen, uuytstellinge zal geven tot Karsmisse ende 
Paesschen. 
 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert mit Pieter Barentss. te handelen] 
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Sijn voorts burgermeesteren gecommitteert ende geauctoriseert mit Pieter Barentss. 
boomsluyter te handelen, beroerende ’t compenseren van de xxiiii gulden die  
hij Schenck ende xiii½ gulden die hij Jacob van Teylingen tresories van de  
vulliscuylen schuldigh es, tegens dat hij bomen geslooten heeft ende 
vischmarckt geveecht heeft mitte plaetse bij de Waech ende Steenebrug 
anno LXXIII, mitsgaders tegens diversche interesten bij hem an de vullis- 
cuylen geleden. 
 
 
[in marge: hoe men die ce penning innen zal]  
 
Up huyden den xxviie augusti XVCLXXVI. Soe es eendrachtelijk bij de  
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat men die  
burgers ende inwoonders die noch eenyge hondersten penningen schuldich 
zijn ende van vermoegen zijn, zal eerstdaechs opleggen twee off drie  
soldaten tot discretie van burgermeesteren ende gerechte ter tijt toe dat zij luyden 
haer restanten betaelt sullen hebben, mits dat burgermeesteren mit drie ofte  
vier scepenen tot sekere besette ure naemiddach alhier opte camer 
sullen sitten om d’exue te vorderen op pene van ses gulden stuvers, 
telcken reyse te verbeuren zo yemant, ’tzij burgermeesteren ofte scepenen 
niet en compeerde ende zoeveel angaet den armen ofte cleyn van 
vermoegen, dat die schout, burgermeesteren ende scepenen dieselfde sullen execu- 
teren, hetzij met vercopen van heur mobile ofte beesten zo zij tot 
die minste quetse van de geëxecuteerde raetsaem sullen bevinden. 
 
 
[in marge: van de vulliscuyl opte Conninxwech te verleggen]  
 
Voorts zo worden burgermeesteren gecommitteert om die vulliscuyl 
leggende op te Conincxwech an ‘t water van de Corte Nieuwesloot  
te verleggen op een ander plaetse die zij daertoe bequamelicxste  
sullen bevinden. 
 
 
[in marge: om te copen ’t lant van de houtwerven bij de Rotoren] 
 
Sijn oick burgermeesteren geauctoriseert om te coopen ’t lant van de  
houtwerffven leggende buyten die stadt tegens die Rotoren bijnae 
over om ’t punt aldaer te mogen maken. 
 
 
[in marge: Gijsbrecht Paeu collecteur van de impost van de horende beesten ende besayde landen. 
opten 3 septembris 76 heeft die vroetschap bij dese resolutie gepersisteert] 
 
Is voorts Ghijsbrecht Paeuw geordonneert tot collecteur van de impost 
van de horende beesten ende besayde landen, leggende in de jurisdictie 
der stede Alcmaer, mits dat die stadt hem sal contenteren van zijn 
moeyten, tot discretie van de vroetschap. 
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[in marge: dat men boven die imposten van ’t gemeen lant noch eenige impositiën opte bieren 
stellen sal tot reparatie van de stede] 
 
Up huyden den iiie septembris anno XVC LXXVI. Soe es bij de   
meeste stemmen van de vroetschap collegialiter vergadert zijnde, 
geresolveert dat men om die stede om in notelicke reparatie te onderhouden 
eenyge impositie stellen sal opte bieren boven die imposten van 
’t gemeen lant ende heeft derhalven die vroetschap ’t concept daerop in 
mayo lestleden geraempt, alsnoch voor gaet gevonden. 
 
 
[in marge: beroerende ’t onderhout der schoutendienaers]  
 
Van gelijcken nopende het onderhout van de schoutendienaers in Noorthollant, 
nadien Zijne Excellentie aenschou nemende opte sobere emolumenten 
van ’t schoutambocht van Alcmair den officier aldaer voor zijne 
dienaeren assignatie verleent heeft op ’t comptoir van de geestelicke goeden,  
ende dat die andere steden van Noorthollant van andere qualite ende 
gestalte zijn, dat d’officiers van d’andere steden volgens ‘t exempel 
van die van Alcmaer aen Zijne Excellentie ’tselve sullen moegen versoecken. 
 
 
[in marge: om in communicatie van de magistraten te leggen hoeveel de rentier van de  
ce penning sal gecort worden] 
 
Dat men oick in communicatie mitte magistraten leggen zal naedien t’leste 
placcaet van de ce penning geen mentie maict, dat die rentier niet  
meer als twee paerten van de ce penning dragen zal off in conformite 
van de eygenaer van de landen ende huysen den rentier niet zal 
verlichten van ’t derdendeel van de ce penning tot laste van degeene 
die de renten schuldigh es, ’twelck die vroetschap billick ende 
recht acht. 
 
 
[in marge: auctorisatie van de gedeputeerden reysende Horen opte dachvaert] 
 
Die gedeputeerden van stadtswegen opte dachvaert tot Horen worden 
bij de vroetschap alhier geauctoriseert omme heur stemmen in te  
brengen, mitsgaders te resolveren mitte burgermeesteren van ‘d andere  
steden op alle voorvallende saecken, mits dat zijluyden in 
swaere saecken noch van nieus voor te stellen sullen nemen 
’t raport van de vroetschap. 
 
 
[in marge: om te remedieren die faute van de Delffse brouwers] 
 
Sullen oick dieselve gedeputeerden in communicatie leggen hoe men 
best remediëren zal die fraude van de Delffsche brouwers die  
jegens die Unie ende ordonnantie daeruuyt gemaict dagelicx alhier 
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noch bieren seynden van drie gulden off meer, die vercoft worden 
als bieren van twee gulden voor die cuyp tot Delfft. 
 
 
[in marge: dat ’t sout acht dagen sal moeten uuytleggen]  
 
Dat men oick een keur maicken sal mit schout, burgermeesteren ende 
gerechte, dat men van nu voortaen geen wit sout sal moegen 
vercopen noch leveren voor ende alleer ’tselve acht daegen uuyt- 
geleyt zal hebben. 
 
 
[in marge: dat men van vercofte huysen ende landen sal geven een oertgen te wijncoop ende een 
oertgen voor die weesen] 
 
Dat van gelijcken een keur gemaict zal worden dat van nu 
voortaen van opgeveylde ende vercofte huysen, landen ende erven 
niet meer te wijncoop gegeven noch verdroncken zal worden 
als een oertgen van de nobel, mits dat ‘t ander oortgen zal gaen tot 
proffijt van de arme weeskinderen deser stede. 
 
 
[in marge: burgermeesteren gecommitteert om mit Garbrant Cornelisz. te handelen van ‘t bewaeren 
van de lakenexcijs, turffexcijs ende die Waech] 
 
Worden voorts Floris van Teylingen, Jacob Dircxss. ende Philips Cornelisz. 
burgermeesteren gecommitteert om mit Garbrant Cornelisz. Comans 
te handelen ende accorderen van ’tgeene hij die Waech anno LXXIIII een half 
jaer ende anno LXXV die lakenexcijs ende turff- ende barninckhoutexcijs een 
geheel jaer bewaert heeft.  
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[in marge: beroerende Oloff Roemers] 
 
Is voorts geresolveert dat Oloff Roemers bij specifficatie stellen 
ende bewijsen zal wat hij tot meesterloon (van dat hij in ‘t beleg gescoten 
es geweest) verscoten heeft ende noch schuldich es, ’twelck siende sullen 
burgermeesteren mitte gerechte mit hem handelen ende contenteren naer 
behoiren. 
 
 
[in marge: van den ontfanger-generael acte te geven van hem te assisteren] 
 
Up huyden den xie septembris anno LXXVI, Soe es bij de vroetschap 
collegialiter vergadert wesende, geresolveert dat men volgende ’t versoeck 
van Jacop Pieterss. Maelson ende Jan Aelbertss. Raet commissarissen, den 
ontfanger-generael Hans Coltorman zal geven acte onder ’t segel 
deser stede, dat die stadt belooft hem te assisteren volgende 
’t inhouden van zijne commissie ende acte van approbatie hem bij Zijne 
Excellencie verleent.  
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[in marge: Stuyling ende Harck Janss. tot Petten te reysen] 
 
Sijn voorts Evert Janss. Stuyling ende Harck Janss. gecommitteert  
om tot Petten te reysen ende den dach waer te nemen daerop die 
stede gedachvaert es voor dijckgraeff ende hemraden van ’t Hontsbosch van 
betalinge te hebben van de palen ende ’t morgengelt.   
 
 
[in marge: approbatie van ’t loon van de coorndragers]  
 
Sijn oick die articulen bij den gecommitteerde op ‘t verhogen van 
’t loon van de coorndragers geconcipieert, geapprobeert. 
 
 
[in marge: gecommitteerde om een buytencingel te ordonneren] 
 
Sijn noch Evert Janss. Stuyling, Aerian Doedenss. ende Claes 
Heyndricxss. van Edam gecommitteert om een buytencingel 
te ordonneren, streckende van de Kennemerpoort off tot die Vriesche- 
poort toe ende mitte eygenaers van de landen te accorderen. 
 
 
[in marge: Cornelis Claess. Houtcoper gegont steen offe muyer an wal] 
 
Up huyden den iie octobris XVCLXXVI. Soe es bij de vroetschap collegiali- 
ter vergadert weesende, geresolveert dat men Cornelis Claesz. Houtcoper 
zal gonnen zoveel steen als hij behoeven zal tot opmakinge van de muyer, 
streckende langs die wal tot die Wortelstraet toe, onder gelijcke conditie 
van deselve muyer in tijde des noots off te breken gelijck d’andere buyeren. 
 
 
[in marge: beroerende die casseringe van de vrijbeuyters] 
 
Is noch geresolveert opten eersten dachvaert tot Horen in brengen zoe 
veel aengaet ’t versoeck Zijnder Excellentie dat een yder stadt een oirlochsschip 
soude uuytrusten in de plaetse van de vrijbeuyters, dat sulcx niet raetsaem 
en es, maer veel meer dat diegene die over den vrijbeuyteren bevel 
heeft, eerstdaechs ordre daer op stelle ende hunluyden in offitie houde. 
 
 
[in marge: beroerende Jan van Foreest scout] 
 
Alsoe Jan van Foreest van ’t scoutampt versoeckt ontslaegen te  
weesen, zoe es geresolveert dat denselven Jan van Foreest schrijven 
ende hem bidden sal ’tselve ampt noch een jaer te bedienen ende zo hij ’tselve 
niet en begeert te doen, dat men alsdan ter naester vergaderinge drie 
personen nomineren ende Zijne Excellentie overseynden zal om een ander scout 
daeruuyt vercosen te worden. 
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[in marge: Meyns Focq xviii gulden toegevonden voor haer ketelen, treeften ende bedtpannen]  
 
Is voorts Meyns Focxdr. voir haer drie ketelen, treeften ende vier 
bedtpannen in ‘t beleg uuyt haren huysen gehaelt ende geëmployeert tot 
wederstant van den viant bij de vroetschap toegevonden achtien gulden. 
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[in marge: burgermeesteren mitte gerechte ende fabrycmeesteren gecommitteert om die 
Nieuwesloot te doen deurgraven]  
 
Sijn oick burgermeesteren mitte gerechte ende fabryckmeesteren gecommitteert om 
die Nyeuwesloot deur die minnenbroers boomgaert westaen deur te  
doen graven, ter plaetse dair zij ’tselve bequaemste ende oirbaerlicxste  
voor die stadt bevinden zullen. 
 
 
[in marge: dat die collecteurs van de ce penning van ’t jaer 72, 73 ende 74 sitten sullen]  
 
Voorts dat men den collecteurs van de voirgaende ce penning van ’t jaer 72, 73 
ende 74 insinueren sal dat sij dese tegenwoirdige maent van october 
sitten sullen om die restanten te innen ende den personen te ontbieden ende 
dengeenen die seggen betaelt te hebben an burgermeesteren an te teyckenen. 
 
 
[in marge: beroerende den gouverneur ende van de Nieuwesloot deur te delven etc. 
 
Up huyden den xve octobris XVC LXXVI. Soe es bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde geresolveert, dat men den gouverneur  
sal offereren in coop seven voeten erff meer over zijn roinge, tot 
goede mannen seggen dat men hem oick belofte zal doen van 
eerstdaechs een sloot ofte grachte te schieten deur die monnicke  
boomgaert tot in de oude vesten van drie roeden wijt, onder  
conditie dat hij die twee termijnen naest verschijnende sal terstont 
in promptis opbrengen. Behoudelick zoevele Zijne Excellentie vorder  
versoeck angaet, dat men hem sal voorhouden ’t stadts onvermoegen 
voor dese tijt sulcx nochtans, dat men ter gelegender tijt ’tselve 
bij resolutie van de vroetschap zal doen. 
 
 
[in marge: dat men Croon als vroetschap opte vergaderinge mede zal insinueren] 
 
Alsoe Cornelis Willemsz. Croon weder bij zijn huysvrou es, 
zo es bij de meeste stemmen van de vroetschap geresolveert, dat  
men denselven Croon weder opte vergaderingen als vroetschap  
insinueren sal. 
 
 
[in marge: dat burgermeesteren, schout, schepenen ende fabryckmeesteren inspectie sullen nemen 
op ‘t erff van Jacob Boegel] 
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[naedien burgermeesteren mitte officier, scepenen ende fabryckmeesteren opten xviiie octobris 1576 
inspectie genomen hadden op ‘t erff van  Jacob Boegel hier besijden gementioneert, zo hebben zij 
bevonden dat dieselve Boegel daer wel sal mogen laten timmeren een soutkeet ’tselve niet ten 
streckt tot prejuditie van de stadt] - 
 
Voorts es bij de meeste stemmen van de vroetschap geresolveert dat 
burgermeesteren mitte officier, schepenen ende fabryckmeesteren eerstdaechs 
inspectie sullen nemen op ‘t erff van Jacob Aerianss. Boegel 
bewesten bewesten Lysbet Dircxss. soutkeet. Ende ingevalle 
zijluyden bevinden den stede geen prejuditie van neringe ofte 
anders gelegen te zijn, dat aldair eenyge soutkeeten gestelt-- 
zouden worden. Soe worden dieselffde bij de vroetschap 
geauctoriseert omme Jacob Aerianss. Boegel ’tselve te laten 
ende te veroirloven ende anders bevindende rapport te doen ande  
vroetschap. 
 
 
[in marge: genomineerde personen tot officier] 
 
Sijn voorts bij de meesten stemmen van de vroetschap genomineert 
Ghijsbrecht Janss. Paeuw, Jacob Aerianss. Boegel ende Lobbrant 
Jacobss. Coren die men Zijne Excellentie overseynden zal om daer uuyt 
een gecosen te worden tot officier deser stede in de plaetse 
van Jan van Foreest. 
 
 
[in marge: visitatoers van de rekeninge van Cornelis van Nes] 
 
Sijn oick Jan Janss. Steenhuys ende Mathijs Reyerss. geordonneert 
ende gecommitteert om die rekeninge van Cornelis van Nes 
als collecteur van de ce penning van de Outdorperlanden te 
horen ende te visiteren.  
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[in marge: beroerende die rekeningen van de annemers van de dubbele gracht] 
 
Sijn noch Harck Janss. ende Jan Cornelisz. Comans gecommitteert  
om mit burgermeesteren te Horen die rekeningen van de anne- 
mers van de  buytenwal en de dubbele gracht, ende die swaricheyden  
dairinne zijnde te handelen. 
 
 
[in marge: burgermeesteren gecommitteert mit Pieter Thymansz. weduwe te handelen]  
 
Voorts zijn burgermeesteren gecommitteert om mitte weduwe van  
Pieter Thymansz. molenaer te handelen ende te accorderen tot redelicheyt,  
ende dat van de halve meelmolen in de eersten aencomst van den viant 
affgebrant. 
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[in marge: hoeveel dijcks men bij Jan Boyest overtoom maecken zal]  
 
Up huyden den xixe novembris octobris XVCLXXVI. Soe es eendrachtelick 
bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde geresolveert, dat men voor  
desen tijt zoeveel dijcks bij Jan Boyes overtoom maicken sal als men  
van outs plaegen te doen. 
 
 
[in marge: wat belofte men den gouverneur doen sal indien hij twee custinge verscieten wil] 
 
Is mede geresolveert dat men den gouverneur belofte zal doen binnen den 
tijt van twee jaeren eerstcomende een sloot te schieten van xxxvi 
voeten wijt, beginnende van de Corte Nieuwesloot streckende langs die  
wal tot in de Mient ende dat zoeverre hij de stadt in promptis 
antellen wil die twee eerst verschijnende custingen van ’t Witthoff.  
 
 
[in marge: gecommitteerde om Lubbert sluysgen te verpachten]  
 
Sijn voorts Mathijs Reyerss. ende Harck Janss. gecommitteert om  
mit burgermeesteren te verpachten Lubbert sluysgen voor sulcke prijs  
als zij bedingen sullen moegen. 
 
 
[in marge: een missive aen Claes Harcqss. te scrijven beroerende den officieren] 
 
Voorts es mede geresolveert dat men een missive scrijven zal 
aen Claes Harcxss. beroerende den officier, dat indien Jan van Foreest 
(uuyt oirsaecke dat hij ’t scoutampt niet langer begeert te bedienen ende 
het qualicken es yemant in ‘tselve offitie tegens zijn danck te houden) 
bij Zijne Excellentie verlaten wort, dat Claes Harcxss. in sulcken gevalle 
de stadt van ’tselve adverteren ende zijn neersticheyt doen wil dat 
niemant sonder advys van de vroetschap in ’tselve offitie gestelt worde.  
 
 
[in marge: beroerende die brieven van indempnite van Dirck van Teylingen rentmeester]  
 
Up huyden den xxviiie octobris XVCLXXVI. Soe es bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde eendrachtelick geresolveert, dat men op ‘t 
scrijven van de gedeputeerden ende gecommitteerden van Zijne Excellentie beroerende 
die versochte indempnite van Dirck van Teylingen rentmeester van de 
grave van Egmont voor antwoort inbrengen sal, als dat (die 
wijle die penningen den fugitiven toecomende gestreckt sullen worden voor 
die gemeene saecke) die brieven behoiren besegelt te worden 
mit het gemeen lants segel van die van Noorthollant, zowel 
over die steden als die plattelanden aldair welverstaende 
dat bij de vroetschap diegeene die opten dachvaert tot Horen 
reysen sullen geauctoriseert worden omme vanwegen die stadt 
Alcmaer daerinne te bewilligen ende over te staen.  
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[in marge: gecommitteerden opte dachvaert tot Horen] 
 
Sijn gecommitteert meester Nanning van Foreest ende meester Jan Ariaenss. 
omme die voirgaende resolutie van de vroetschap in te brengen 
voor antwoort, mits dat zijluyden gevallende verscheyden opiniën in 
desen ende andere, hen sullen moegen conformeren mit den meeste 
stemmen van ‘t collegio, mits oick dat zijluyden in andere voorvallende 
saecken haer opinie sullen moegen inbrengen ende mit den anderen 
resolveren. 
 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert Lubbertsluysgen te verpachten] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om die van Ursem 
ende Hemsbroeck Lubbertsluysgen tot Rustenburch voor den  
tijt van acht off negen jaeren te verpachten zo daer ende voor 
alsulcken prijse als zij connen bedingen, mits dat die van 
Ursem ende Hemsbroeck den stede leveren sullen brieven van  
verbant in den welcken zij onder ’t segel van haer dorpen 
sullen overgeven van niet te consenteren noch te gedoegen datter 
eenich verlaet geleyt sal worden gedurende den tijt van de voirs. pacht. 
 
 
[in marge: van ’t opstal van ’t huys bij Jan Boyes overtoom te vercopen] 
 
Sijn oick burgermeesteren gecommitteert om ’t opstal van ’t huys 
bij Jan Boyes overtoom te vercopen. 
 
 
[in marge: van de acchijs voor die stadt te doen collecteren] 
 
Up huyden den lesten octobris anno XVC LXXVI, soe es bij de  
vroetschap collegialiter vergadert zijnde geresolveert, dat men  
nu Alreheyligen sal doen collecteren bij Dirck Janss. de  
acchijs van de wijnen ende bieren voor die stadt, sulck 
ende in der voegen als ’tselve bij de Generaele Staten van Hollant 
ende Zeellant geordonneert es ende naer vermelden die ordonnantie  
daerop gemaict.  
 
 
[in marge: dat men den grave van Bossou nae Zijne Excellentie seynden sal]  
 
Up huyden den iiiie novembris anno XVC LXXVI, soe es  
eendrachtelick bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde 
geresolveert, dat men volgende ’t schrijven ende believen van Zijne Excellentie 
den grave van Bossou ende mijnheer van Kruningen mit heure  
dienaers mit eenich goet convoy nae Middelburch bij Sijne 
Excellentie seynden sal. 
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[in marge: soeveel men van de binnenlantse bieren van de tappers ende burgers voor die stede 
ontfangen zal] 
 
Up huyden den xxvi novembris anno XVC LXXVI, soe es bij de meeste 
stemmen van de vroetschap collegialiter vergadert zijnde geresolveert, 
dat men van de binnelanse bieren op twee gulden gebrouwen ende daerboven off beneden 
van tappers, boven den impost van ’t lant voor de stede ontfangen 
zal ses stuvers ende van de burgers vier stuvers # van een ton Engels bier van de tappers vijftien 
stuvers ende van de burgers xiii stuvers, mits dat men den 
Staten sal andienen dat men een generale resolutie souden maken 
bij denwelcken geresolveert zoude worden, dat men van alle Delffsche 
bieren (alsoe die alle up boven die twee gulden gebrouwen zijn) 
tot impost voor ’t gemeen lant ontfangen zal van elcke ton xlii stuvers 
zowel van de burgers als van de tappers. 
 
 
[in marge: van bieren te plattenlande gaende] 
 
Voorts dat men in communicatie van de Staten leggen zal off men 
van de bieren ten plattelande gaende, voor den steden impost 
ontfangen zal, dan niet.  
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[in marge: gecommitteerde opte dachvaert tot Horen] 
 
Sijn voorts meester Nanning van Foreest ende Jacob Boegel gecommitteert om  
tot Horen opten dachvaert te reysen, om aldaer mitte andere steden eenyge 
personen te nomineren die opten dachvaert van de Generale Staten bij Zijne Excellentie 
reysen sullen ende voorts om op alle voorvallende saecken te resolveren. 
 
 
[in marge: dat men die stedewallen bij een goet, getrou man sal laten bewaeren ende onderhouden 
in reparatie] 
 
Is noch geresolveert dat men den schutterie den stedewallen ende ’t genot 
vandien niet langer zal laeten volgen maer dieselve sal laten  
bewaeren bij een getrou man die deselve wallen sal onderhouden, 
in sulcker voegen ende op sulcken keur als daerop geleyt zal worden, 
al soude die stede jaerlicx eenen goeden penning daertoe moeten geven. 
 
 
[in marge: beroerende de offslager] 
 
Dat voorts burgermeesteren een proeff sullen doen om mit den 
offslager te accorderen, beroerende den offslach ende vischbancken. 
 
 
[in marge: dat men den Waech in ‘t openbaer verpachten sal] 
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Is noch geresolveert dat men den Waech, die tegenwoirdige pacht 
geëxpireert zijnde, in ’t openbaer verpachten zal. 
 
 
[in marge: approbatie van de articulen van de pacifficatie] 
 
Up huyden den xiiie december anno XVCLXXVI, sijn eendrachtelick 
bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde geapprobeert die 
articulen van de pacifficatie tusschen die Staten van Brabant, 
Vlaenderen etc. ter eenre ende Zijne Excellentie mitte Staten van Hollant ende 
Zeellant ter andere, op ten achsten novembris lestleden tot Gendt gemaict 
ende zijn burgermeesteren geauctoriseert om dieselve articulen vanwegen 
deser stede te besegelen. 
 
 
[in marge: continuatie van de fabryckmeesters] 
 
Sijn voirts Evert Janss. Stuyling ende Euwout Rijckertsz. 
bij de meeste stemmen gecontinueert in offitie van de fabryckmeesters  
roymeesters ende exumeesters. 
 
 
[in marge: collecteurs van de ce penning] 
 
Voorts soe zijn Cornelis van Nes ende Cornelis Pieterss. caescoper 
geordonneert tot collecteurs van de ce penning zoe van de landen 
als van de huysen, op gelijcke weddens als die voirgaende collecteurs 
genoten hebben. 
 
 
[in marge: collecteurs van de ce penning van de Outdorper landen]   
 
Sijn voorts Cornelis Willemsz. van Outdorp ende Claes Corneliss. 
Nolleman geordonneert tot collecteurs van de ce penning van de 
Outdorper landen, op gelijcke weddens als die voirgaende collec- 
teurs genoten hebben. 
 
 
[in marge: dat men die restanten van Jacob van Teylingen ende Lakeman in betalinge ontfangen zal] 
 
Is voorts geresolveert dat men die restanten die Jacob van Teylingen 
ende Willem Laleman, tresoriers in heure rekeninge overleveren, 
in betalinge ontfangen zal ende dat men haer heurluyder obligatiën restitueren sal.  
 
 
[in marge: beroerende den offslach mitte bancken] 
 
Is noch geresolveert dat burgermeesteren Vrerick Willemsz. den offslach 
van de visch mitte zeevischbancken meer vischvloten ende het huysgen dit 
toecomende jaer van lxxvii in pachte sullen laten volgen voir die somme 
van iic lxxx gulden.  
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[in marge: wat die vinders hebben sullen als zij eenyge vicieuse beesten beschouwen] 
 
Is voorts geresolveert dat die vinders voer haer salaris hebben 
sullen als zij eenyge vicieuse beesten beschouwen, elcx drie groot 
hetwelck die vercoper uuytkeren zal zoeverre ’t beest 
vicieus bevonden wort, zoe niet sal ’tselve comen tot laste van de 
coper. 
 
 
[in marge: burgermeestern geauctoriseert om den maickers van ’t quoyer van de 
horendebeesten te contenteren]  
  
Sijn burgermeesteren gecommitteert om diegeene die ’t quoyer van de 
horende beesten gemaict hebben, tot redelickheyt te contenteren. 
 
 
[in marge: dat die stadt de weduwe van Reyer die bode, van sullen te bate comen] 
 
Dat burgermeesteren de weduwe van Reyer de bode, in haer armoede 
wat sullen te bate comen van de stedewegen om redenen.  
 
 
[in marge: dat die stadt Harman Panneboeter tot zijn meesterloon te bate comen sal ses 
 gulden] 
 
Is noch geresolveert dat die stadt Harman Jacobss. Panneboeter 
die in ’t beleg in den storm in zijn hooft gescoten worde, tot zijn 
meesterloon te bate sal comen ses gulden. 
 
 
[in marge: dat de stadt Cornelis Piet Remmen vier gulden voor zijn ketel betalen zal]  
 
Noch est bij de meeste stemmen geresolveert dat die stadt Cornelis 
Piet Remmen betalen sal voor sijn ketel hem tegens den 
storm in ’t beleg offgehaelt ende tot preservatie van de stede 
geëmployeert ende verloren gegaen, betalen sal vier gulden. 
 
 
[in marge: die vroetschap persisteert bij de tauxatie van ’t weytgen opte Conincxwech gedaen] 
 
Up huyden den xix decembris anno XVCLXXVI, soe es eendrachtelick 
bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde, ’t versoeck van 
Cornelis Claess. Heck inhoudende dat men aen wederzijden twee mannen 
zouden nemen om ’t weytgen van de Conincxwech te tauxeren offgeseyt, 
ende wort gepersisteert bij de tauxatie den xxve may LXXIIII gedaen 
bij de tauxateurs, mits dat die stede hem eenige interest betalen 
zoude moegen, zoeverre hij zijn termijnen wil verwachten in  
alre voegen off die termijnen eerst beginnen zouden. 
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[in marge: wort gepersisteert bij de verpachtinge van den offslach] 
 
Is voorts geresolveert dat die stede blijven zal bij de verpachtinge 
van de offslach ende zijn gevolch Vrerick Willemsz. geaccordeert. 
 
 
[in marge: dat die stadt Jan Pieterssoons weeskint zijn penningen restitueren zal]   
 
Is noch geresolveert dat men ’t weeskint van Jan Pieterss. 
Kistemaker uuyt des stadsbeurse restitueren sal, alsulcke 
acht ofte negenentwintich gulden als in de weescamer in ’t jaer 
LXXIII nae ’t beleg gemist worden, mits dat burgermeesteren eerst 
die gasthuysvaers daerop spreken sullen off die penningen niet bij haer gelicht 
zijn. 
 
 
[in marge: wat excijsen men verpachten sal etc.] 
 
Up huyden den xxvie decembris LXXVI, soe es bij de meeste  
stemmen van de vroetschap collegialiter vergadert zijnde geresolveert, 
dat men die byerexcijs niet verpachten maer bedienen sal laeten 
ende dat men d’andere excijsen verpachten sal zoeverre die tot 
een tamelicken prijse moegen verpacht worden ende aengaende die 
wijnexcijs ende brandewijnexcijs dat die pachter vandien daer 
off soe veel ten excijse nemen sal als van deselve tegenwoordig 
ontfangen wert ende dat niemant zijn penningen die hem van de  
stede compt an zijn pacht sal mogen inhouden. 
 
88 
 
[in marge: dat burgermeesteren die stadtserven mogen vercopen etc.] 
 
Sijn burgermeesteren geauctoriseert om die stadtserven te vercopen op 
termijnen off om gereet gelt ende dat zij oick in betalinge vandien sullen  
moegen ontfangen alle ’tgene den copers deuchdelick van de stede compt 
ende daervan publicatie te moegen doen. 
 
 
[in marge: gecommitteerde om die morgens van de polders op een sekere penning te stellen] 
 
Sijn voorts Mathijs Reyerss., Jan Cornelisz. Comans ende Jan Dircxss. van 
over die Geest gecommitteert, om die morgentalen van de polders 
in den banne van Alcmaer gelegen, op een seker penning te stellen, 
nae advenant die deuchde van de landen omme daeruuyt te maken 
sulcken somme als die stadt voor de ce penning van de landen moet 
opbrengen ende daervan een quoyer te maken, ende ’tselve den vroetschap 
ter naester vergaderinge voor te houden. 
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[in marge: wat tresorier vrij van de wacht es] 
 
Is mede geresolveert dat die tresorier die het tresorierschap bedient, 
vrij sal wesen van de dach- ende nachtwacht ende dat die tresorier 
die offvalt gehouden sal wesen zijn dach- ende nachtwacht te houden.  
 
 
[in marge: Cornelis Lourisz. Houtsmit, pachter van de Wage xii½ gulden voor zijn interest 
 toegevonden]  
 
Is voorts Cornelis Lourisz. Houtsmit, pachter van de Wage 
bij de meeste stemmen van de vroetschap geaccordeert ende toegevonden 
dartiendalve stuver in recompense dat die Waech in de somer 
drie weken toestont ende die caesen bij den hoop vercoft worden 
alleer die verhoginge van de impost in ’t reyn gebrocht conde worden. 
 
 
[in marge: van te surceren mitte landen in pantschap uuyt te geven] 
 
Up huyden den xxxe decembris LXXVI, soe es bij de meeste stemmen 
van vroetschap collegialiter vergadert zijnde geresolveert, dat men 
noch voor een tijt surceren sal mit die landen van de reguliers 
in pantschap uuyt te geven ende dat men middelertijt dat riet ten 
meesten oirbaer sal vercopen off verhuyeren het toecomende jaer. 
 
 
[in marge: van de wijn- ende brandewijnexcijsen niet langer als een halff jaer te verpachten] 
 
Is voorts geresolveert dat men den wijnexcijs ende brandewijn- 
excijs voor dese reyse niet langer als een halff jaer 
verpachten sal, soeverre die tot een tamelicke prijse moegen  
verpacht worden. 
 
 
[in marge: gecommitteerde opte verhoringe van de rekening van Geestmerambocht] 
 
Sijn voorts Harck Janss. ende Jan Cornelisz. Comans gecommit- 
teert om op Langedijck te reysen opte verhoringe van de rekeningen 
van Geestmerambocht. 
 
 
[in marge: om een man uuyt te scicken nae een goet rectoor] 
 
Is voorts eendrachtelicken geresolveert, dat burgermeesteren een man 
sullen uuytschicken zo nae Vrieslant als nae Duytslant om 
een geleert ende bequaem man te soecken die het rectoorschap 
binnen deser stede soude moegen bedienen, om zoe ’t particulier 
school zoeveel te vorderen als mogelick es. 
 
 
[in marge: dat die substituyt die servycen innen sal]  
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Is voorts geresolveert, dat Jan Dircxss. substituyt sal innen ende 
recouvreren die servycen bij den stadt den uuytgeweeckenen 
verscoten, mits dat die stadt hem daervan tot redelickheyt sal 
contenteren.  
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[in marge: beroerende den tymmerluyden in ‘t beleg gewrocht hebbende]  
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om mit den 
tymmerluyden die in ’t beleg gewrocht hebben, te accorderen 
zoverre zij denselven mit vijftich gulden connen vernoegen. 
 
 
[in marge: meester Jacob vrijheyt van excijs]  
 
Is voorts meester Jacob van Foreest, doctor in de medecijnen 
tot wederseggen van de vroetschap gegont vrijheyt van 
alle des stadsexcijsen. 
 
 
[in marge: IJsbrant Pieterss. ende Claes Garbrantss. geaccordeert steen tot die muyer ande 
 wal]  
 
Is noch IJsbrant Pieterss. ende Claes Garbrantss. gegont, dat 
zij tot haeren costen mitt kennisse aan fabrykmeesteren zoe- 
veel steen van Egmont sullen moegen halen als zij tot 
opmakinge van de muyer achter haer erff ande stedewal sullen 
behoeven, mit conditie dat zij gehouden sullen wesen in tijde 
van noot dieselve muyer off te breken, gelijck d’andere 
buyeren. 
 
 
[in marge: dat men meester Willem vruntlick  scrijven sal om die commissie van de stadt te 
accepteren, mitsgaders oic dieselve commissie] 
 
Up huyden den viie january anno XVCLXXVII stilo communi, soe es 
eendrachtelick bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde geresolveert, 
dat men een missive aen mr. Willem Bardesen sal scrijven dat hij toch 
zo wel wil doen ende die commissie van stadswegen annemen 
om mit mr. Nanning van Foreest te advyseren op ’tgene zo bij   
Zijne Excellentie tot Middelburch als tot Bruessel bij de Staten van de  
Nederlantsche provintiën verhandelt ende voorgestelt zal worden, waertoe 
die vroetschap die voirs. mr. Willem ende mr. Nanning auctoriseert 
bij desen, mit ratifficatie van ’tgene voir datum van desen bij 
haer gehandelt soude moegen wesen. 
 
 
[in marge: van mr. Nanning te scrijven van de personen den stadt aengedient tot rector die 
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bequaemste te nemen] 
 
Is mede eendrachtelick geresolveert dat men mr. Nanning scrijven 
sal dat hij mit Bardesio, die heer van St. Allegonde ende de 
raetsheer van der Myle van de personen in Engelant wonende 
zo ende die stadt aengedient zijn, die bequaemste mochten verkiesen, 
om te sien off men mitte selven veraccorderen conden. 
 
 
[in marge: van eenyge articulen voor die weescamer te concipiëren om octroy daerop te versoecken]  
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren mitte weesmeesteren eenyge 
articulen sullen concipiëren, dye zij de vroetschap 
weder voorhouden sullen, om te sien off men daer octroy 
soude moegen op vercrijgen. 
 
 
[in marge: octroy te versoecken om der godshuysen incommen te mogen innen als ’s conincx- 
 domeynen] 
 
Voorts dat men Claes Harcqss. scrijven sal dat hij zoe- 
wel mochte doen zoo ’t vallen wilde ende versoecken octroy 
bij den welcken men geauctoriseert zouden zijn werden die  
regenten van de arme weeskinderen, huyssitten, gasthuysen ende 
kercke, die incommen, pachten, huyeren ende renten te innen met 
een deurwaerder ende in aller manieren ’s conincx domeynen 
geïnt worden.    
 
[los inliggend blad]  
 
Wij burgermeesteren doen te weten gecommitteert te hebben N.N. 
omme tot Delft, Middelburch, Brussel oft andere plaetsen van wegen 
desen stede staetsgewys up de propositen die henluyden by zijne Excellentie 
oft Staten van Hollant ende Zeelant, oft oick van wegen Generale Staten 
van herwartsover voirgehouden zal werden, mitgaders up alle voorvallende  
gemeene saecken te dienen, sonder eenich rapport te nemen. Belovende 
te hebben ende houden voir goet vast ende van waerden alle ’t geene by den zelven 
onsen gecommitteerden hier inne gedaen ende gebesoigneert zal werden,  
ratificerende ende approberende alle ’t geene alreede bij hen gedaen 
ende gebesoigneert is. Sonder arch. In onsen etc.  
 
11 january 77 
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[in marge: Jan Janssen Bosdrager gegont een jaerlicx pentioen van acht gulden s’jaers] 
 
Is voorts geresolveert dat men bij provisie ende tot wederseggen 
van de vroetschap Jan Janssen Bosdrager zal gonnen ende laten 
volgen een jaerlicx pentioen van acht gulden ’s jaers, des sal 
hij gehouden wesen altijt als hij reysen wil den burgermeesteren  
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aen te spreken ende des stadsbrieven om niet sonder loon over  
te draegen ende te brengen. 
 
 
[in marge: den stadsboden wert gegont de proffijten van Symon Verwers ende Wijnen Janvaers 
bruggen] 
 
Voorts es den stadsboden bij provisie gegont die proffyten comende 
van Symon Verwers ende Wijnen Janvaers bruggen, mits 
dat die burgermeesteren tot heur gelieven dieselve bruggen sullen  
verhuyeren ende die penningen alleenlick bij den stadsbode geïnnet ende 
ontfangen sullen worden. 
 
 
[in marge: gecommitteerde opte dachvaert tot Horen] 
 
Up huyden den xvien january XVC LXXVII stilo communi. Soe zijn bij de 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde gecommitteert Jacob Dircxss. 
ende Philips Cornelisz. om tot Horen te reysen opten dachvaert ende aldaer 
mitte andere steden van desen quartiere op alsulcke articulen als bij de 
burgermeester van Leyden ende Franchois Maelson gecommitteerden van Zuythollant 
geproponeert sullen worden, te advyseren ende te resolveren sulcx haeren 
goeden raet gedraegen zal ende zij bevinden sullen tot minsten proffijt 
van dit quartier oirbaerlicx te weesen. 
 
[in marge: dat de pachter van de wijnexcijsen hen zal reguleren nae de ordonnantie] 
 
Is voorts geresolveert dat die pachter van de brandewijn gehouden zal 
wesen hen te reguleren nae de ordonnantie ende voirwaerden daer- 
op hij dieselve excijs gepacht heeft. 
 
 
[in marge: van de restanten van de ce penning te innen] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren mitte gerechte dengenen die 
restanten van de ce penning schuldich zijn ende dach gegont ende nu geëxpireert 
es, om betalinge vermanen ende bij gebreck van betalinge executeren  
sullen ende dat zij dengenen die noch geen dach en hebben gehadt voor  
haer ontbieden ende dengeenen die dach begeren, redelicken dach gonnen ende die-  
selve overstreecken zijnde, mede nae voirgaende informatie executeren sullen. 
 
 
[in marge: van de gruttexcijs] 
 
Is voorts Meynnert Cornelisz., pachter van de gruytexcijs geauctoriseert 
’t recht van de gruyten te moegen nemen ende ontfangen, zowel van de 
particuliere brouten als alle andere openbaere brouwters. 
 
 
[in marge: visitatoers van de rekeningen van Augustijn van Teylingen tresorier de anno LXXV] 
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Voorts zo zijn geordonneert tot visateurs van de rekeningen van  
Augustijn van Teylingen als tresorier de anno LXXV, mitsgaders 
van de fabryck van ’tselve jaer Jan Janss. Steenhuys, Jacob Dircxs. 
IJsbrant Allertss., Willem van Rietwijck, Jan Cornelisz. Comans ende 
ende Harck Janss. in de plaetse van Steenhuys, overmits zijn absentie is bij de 
vroetschap gesurrogeert Aerian Doendenss. 
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[in marge: advys van de schanse van Sparendam te fortiffiëren] 
 
Up huyden den xxien january anno XVC LXXVII stilo communi. Soe 
es bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde geresolveert, 
dat die gedeputeerden die van stadswegen een vrijdach naestcomende 
bij de magistraten, commissarissen ende Gedeputeerde Raden van Noorthollant 
compareren zullen, voor advys inbrengen sullen dat die vroetschap voor 
goet insiet, dat men die schanse van Sparendam eerstdachs zal 
doen fortiffiëren ende die acht stuvers die men ontfanckt van yegelick ten 
bier gaende te plattenlande daer toe imployeren zal. Ende aengaende 
die vier stuvers noch te stellen op yegelick ton bier om daermede te  
betalen die renten opte ses groote steden staende, es voor goet in 
gesien dat men den commissarissen van Zuythollant zal aendienen 
dat zij scicken souden die middelen van de Unie volcomelick te 
effectueren ende in sulcken gevalle bij avonture wel penningen gevonden  
werden om die renten te betalen. 
 
 
[in marge: aengaende van meester Willem Bardesen ] 
 
Is voorts geresolveert bij de meeste stemmen dat men meester Willem Bardesen 
noch vier off vijff weken in zijn commissie sal laten blijven  
ende voor dese tijt geen ander in zijn plaetse nomineren. 
 
 
[in marge: van de boden dat zij d’ordonnantie van de Vierschaer sullen volcomen] 
 
Is noch geresolveert dat men den boden zal voorhouden off zijluyden 
die ordonnantie van de Vierschaer ende privilelegiën van de stede willen  
beloven nae te comen ende te onderhouden off niet ende ingevalle 
dat zij ’tselve niet begeren te doen, dat men haer van dienst  
verlaten zal. 
 
 
[in marge: dat de huyssitten die turffschuyeren moegen vercopen] 
 
Is mede geresolveert dat die huyssittenmeesteren die turffschuyeren 
opte Nieuwesloot sullen moegen vercopen ende dat zij voortaen  
geen bootges meer om delen sullen om turff te halen, maer dat zij  
gehouden sullen wesen weder een propys huys te copen om 
rog, mitsgaders om eenige turff te leggen tot behoeff van  
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craemvrouwen ende andere nootfrustige personen.  
 
 
[in marge: Coman Claes Janss. maeckelaer] 
 
Is voorts bij de meeste stemmen van de vroetschap tot weder- 
seggen Coman Claes Janss. geaccordeert het makelaerscap 
op sulcke proffijten als die makelaers tot Horen ende Enchuysen  
genieten, hetwelck hij gehouden sal wesen over te leggen 
mitsgaders oick souffysante cautie te stellen. 
 
 
[in marge: gecommitteerde opte dachvaert alhier t’Alcmaer] 
 
Is noch Philips Cornelisz. mit een van de burgermeesteren  gecommitteert  
om een vrijdach bij de magistraten, commisarisen ende Gedeputeerde 
Raden van Noorthollant te compareren ende ‘t voors. advys in  
te brengen ende voort op alle andere voorvallende saken te resolveren. 
 
 
[in marge: van de duarie van de princesse] 
 
Heeft voorts de vroetschap eendrachtelick bewillicht in de 
duarie van vijff duysent gulden jaerlicx die princesse op  
Hollant ende Zeellant geassigneert haer leven lang, gedurende zoeverre 
Zijne Prinselicke Excellentie voir haer overlijt. 
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[in marge: gecommitteerde tot Horen om mitten ontfanger te rekenen ende oic op te 
 vergaderinge te compareren ] 
 
Up huyden den xxxen january XVC LXXII stilo communi. Soe zijn 
eendrachtelicken bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde 
gecommitteert Philips Cornelisz. ende Harck Janss. om tot Hoorn te 
reysen ende met den ontfanger-genarael van de ce penning te rekenen 
ende te versoecken van de restanten uuytstellinge om die op zekere termijnen  
te betalen ende voorts mede om opte vergaderinge bij de magistraeten 
te compareren ende het advys van de vroetschap in te brengen ende voorts op 
andere voorvallende saecken te resolveren.  
 
 
[in marge: van de restanten van Scenk in uuytgeve te passeren ende de rekeningen te sluyten ] 
 
Is geresolveert dat Albert Cornelisz. Schenk tresorier in uuytgeve 
gepasseert sullen worden zijn restanten monterende ter somme van 
vcxli gulden, i stuver, iiii penningen mits dat men dieselve restanten sal overleverende in handen 
van de talman, om die recomirabel / reconurabel zijn te innen ende die niet 
recomirabel /reconurabel zijn om goidswillen quytschelden sal ende dat voorts 
die visitateurs die rekeningen sullen sluyten. 
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[in marge: Aelbert Cornelisz. gecommitteert tot Horen te reysen ande ontfanger-genarael] 
 
Up huyden den ixen february anno XVC LXXVII stilo communi. Soe es 
bij de meeste stemmen van de vroetschap collegialiter vergadert zijnde, Aelbert 
Cornelisz. Comans burgermeester gecommitteert om tot Horen te reysen bij den 
ontfanger-genarael, mit hem brengende eenige penningen ende zoe den  
ontfanger bidden, dat hij die stadt eenige atterminatie van een, twee 
off drie weken wilde gunnen omme die verder rest van de ce  
penning op te brengen ende dat hij onse gedeputeerden van de gijsselinge 
wil ontslaen. 
 
 
[in marge: dat ii gulden van de vroetschap 25 gulden bij leninge op zal brengen] 
 
Is voorts geresolveert bij de vroetschap dat yegelick van de 
vroetschap ende wet, zowel die absenten als die presenten bij  
leninge sal opbrengen xxv gulden in handen van de secretaris op morgen  
off ten langsten overmorgen voor die middach, om die den ontfanger-genarael 
te brengen ende den gedeputeerden uuyte gijselinge te helpen, mits dat 
die stede denselven personen die voors. penningen binnen een maent off ten  
langsten ses weken sal restitueren. 
 
 
[in marge: dat die gecommitteerden mittet tauxeren van de polders sullen voortgaen] 
 
Is mede geresolveert dat die gecommitteerden sullen mitten aldereersten 
voortgaen om de morgentalen van de polders op een selver penning 
te stellen volgende die resolutie van de xxvien decembris lestleden, mits 
dat bij denselven gevoecht es Aerian Heyndricxs. rabbi. 
 
 
[in marge: van de emmerluyden] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om mit Claes Franss. ende Frans 
Claess. te handelen ende veraccorderen tot redelickheyt, beroerende 
’t repareren van de brantemmers. 
 
 
[in marge: approbatie van de tauxatie van de ce penning over die polders] 
  
Up huyden den xxen february XVC LXXVII stilo communi. Soe es eendrachtelick 
bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde geapprobeert, die tauxatie 
bij de gecommitteerden gedaen van alle die polders in den banne van  
Alcmaer gelegen, omme daeruuyt te vinden die penningen daerop die  
landen in den banne van Alcmaer gelegen voor die ce penning gefor- 
meert ende gestelt zijn, zo voor ’t jaer LXXVI als LXXVII ende dat men die 
penningen sullen laten innen bij den molenmeesters, yegelick voor zijn polder. Ende 
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alsoe alle die landen geen molenmeesters hebben, soe zijn Vechter 
Jacobss. mit Claes Pieter Claess. geordonneert omme te innen die ce 
penning van de polder van ’t Loot, die Geestlanden tot die Westerwech toe 
ende die landen van de Achtermeer off tot die Heerewech toe streckende 
totte Heyloërdijck ende Jan Allertss. mit Jeroen Janss. die ce penning 
van de landen beginnende van de Cruysweyt off tot die Cleysloot 
toe ende van de Melckesloot off tot die Waelcamp toe ende die 
landen van de Bergermeer gelegen in den banne van Alcmaer ende 
dat yegelick molenmeester die penningen van zijn polder gehouden sal wesen 
te innen tusschen dit ende den derden maert eerstcomende ende dat men den  
onwillige betaelders mit crijsrecht executeren sal. 
 
 
[in marge: gecommiteerden tot Horen om mitten ontfanger te rekenen] 
 
Sijn voorts Aelbert Cornelisz. Comans burgermeester ende Cristoffel 
Boot gecommitteert om tot Horen te reysen ende mit den ontfanger-genarael 
Hans Colterman te rekenen van de ce penning. 
 
 
[in marge: beroerende die renten van Amsterdam] 
 
Up huyden den iiiien marty anno XVC LXXVII stilo communi. Soe es bij de 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, ‘t versoeck bij Cornelis 
Wijnantsz. rentmeester van de geannoteerde goeden ande stadt gedaen,  
in state gestelt beroerende die betalinge die hij versochte te hebben  
van de renten opte stadt staende ende t’Amsterdam ‘t huys behoirende,  
off dat die stadt daer van obligatie ’t gemeen lants verlijden ende zij den  
stadt weder quyctantie van deselve renten geven soude. 
 
 
[in marge: hoe die boden die personen verclaert executabel gijselen ende bewaeren sullen ] 
 
Is voorts geresolveert dat die boden dengheenen wiens personen  
verclaert zijn executabel, gijsselen sullen om te gaen op sulcken  
plaets als daertoe geordonneert sal worden, alwaer die boden  
dieselve personen sullen moeten bewaeren ende zoeverre die personen  
niet begeren goetwillch te gaen, dat alsdan die schout mit 
zijn dienaers dieselve personen in bewaernisse stellen ende 
ter geordonneerde plaetse brengen sullen. 
 
 
[in marge: dat de molenmeesters den ce penning innen sullen] 
 
Is noch geresolveert dat die molenmeesters geinsinueert sullen  
worden mitterdaet te collecteren die ce penning volgende die 
sommatie,yegelick in ‘t zijne overgelevert ende dat zijluyden den onwillige 
betaelders, burgermeesteren ende gerechte sullen overleveren ende zoe 
wie van de molenmeesters onwillich blijft om te collecteren, sullen  
verbeuren van elcke dach een pont Vlaems dat zij onwillich zijn 
om te collecteren. 
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[in marge: gecommitteerde tot Horen] 
 
Is voorts Jacob Dircxss. gecommiteert om mit Aelbert Cornelisz.Comans 
burgermeester tot Horen te reysen ende mitten ontfanger-genarael 
te rekenen ende die restanten van de ce penning te liquideren. 
 
 
[in marge: dat burgermeesteren dengenen die binnen de vic roeden getimmert hebben, belasten 
sullen dieselve timmeragie off te breken] 
 
[in marge: opten 24 april ’77 heeft die vroetschap bij dese resolutie gepersisteert]  
 
Up huyden den xviien marty anno XVC LXXVII stilo communi. Soe es 
eendrachtelick bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde gere- 
solveert, dat burgermeesteren allen dengeenen die eenige huysen, schuyeren  
off hutten binnen die ses hondert roeden getymmert of gemaict hebben  
insinueren ende belasten sullen, dat zij dieselve huysen, schuyeren ende hutten  
tusschen dit ende mayendach naestcomende offbreken, op pene dat men  
dieselve offbranden of mitterdaet demolieren sal volgende ‘t octroy  
den stadt bij Zijne Execellentie daervan gegunt. 
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[in marge: advys om opte vergaderingen van de steden van Noorthollant in te brengen] 
 
Het concept over ‘t gouvernement van Hollant ende Zeellant geraempt 
tot Middelbrurch den vien deser maent marty bij de gedeputeerden van  
Hollant ende Zeellant, beroerende die betalinge van de oorlochscepen 
ende garnisoenen waermede Zijne Execellentie voor dese tijt ’t lant van  
Hollant ende Zeellant meent te preserveren. In den collegie van de 
vroetschap voorgestelt ende in communicatie geleyt zijnde, heeft dieselve 
vroetschap eendrachtelick goet gevonden ’tselve te avoyeren ende voor 
goet aen te nemen, behoudelick zoeveel angaet die genaraele-  
ontfanger in’t Noorderquartier die wijle aldaer alteratie aen 
gevangen es mit vier te stellen opte plaetse van de genarael aldaer 
dat die vroetschap raetsaem bevonden heeft dengeenen die vanwegen 
der stede Alcmaer gecommitteert sullen worden opte dachvaert 
morgen aldaer geleyt speciale last te geven, omme mit d’andere steden 
te handelen off zijluyden volgens ’t voors. concept een genarael aldaer 
willen stellen, dan nyet. 
 
Vorder alsoe die van Haerlem immunite ofte exemptie van 
gemeene lants imposten gegont es ende dat uuyt oirsaecke 
vandien veel fraude die gemene saecke gesciet, sonderlinge 
in de dorpen om Haerlem gelegen: zo heeft die vroetschap 
raetsaem bevonden, den voornoemde gecommitteerden te auctoriseren  
om mitte andere steden te handelen dat die voors. exemptie mochte 
gerestringeert werden, alleen van ’tgunt binnen de stadt van  
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Haerlem geconsummeert ofte verteert wordt. 
 
Oick aen te dienen dat die vracken leggende bij Wormerveer 
ende ’t Calff mitterdaet uuytgewonnen mochten werden. 
 
Van gelijcken dat die vroetschap goetdunckt dat men aen  
Zijne Excellentie versoecken sal dat nyet alleen die lxxv ruyteren 
in Noorthollant, maer alle die hoop afgedanckt mochte werden. 
 
Aengaende de lijft bij Arnoult Bernaert geconcipieert 
es bij de vroetschap goetgevonden dat die voors. gecommitteerde 
’tselve mit d’ andere steden communiceren ende daer op mitten selven  
resolveren sullen. 
 
Soe veel angaet ’t versoeck van die van Ziericzee aen  
Zijne Excellentie gedaen, omme te hebben assystentie tot makinge 
van de dijck van ’t lant van Schouwen etc., worden die 
voors. gecommitteerden geauctoriseert om mit d’ andere steden van  
dit quartier daer op te resolveren. 
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[in marge: gecommitteeerden opte voors. dachvaert] 
 
Sijn voorts Aelbert Cornelisz. Comans burgermeester ende 
mr. Nanning van Foreest gecommitteert om opte dachvaert 
van de steden van Noorthollant den xviien marty tegenwoirdich 
binnen Alcmaer bescreven mitte andere steden te communi- 
ceren, mitsgaders te resolveren opte continuatie van de middelen  
van de imposte voor die gemene saecken, mitsgaders omme yemant 
mitte andere steden te nomineren die opten xxven deser maent 
nae Dordrecht opte gemene dachvaert van Hollant ende Zeellant 
zal reysen, voorts mitte anderen te beraetslaegen ende te 
resolveren van alle andere voorvallende saecken die van  
Noorthollant betreffende. 
 
 
[in marge: Claes Dircxss. Sandersdr. te restitueren haer temijnbrieff ende obligatie ] 
 
Dat burgermeesteren sullen restitueren den dochter van  
Claes Dircxss. Sander tot Haerlem gesturven, haer 
termijnbrieff ende obligatie onder die stadt berustende. 
 
 
[in marge: burgermeesteren gecommittteert mitte erffgenaemen van Ruyge Volckert te 
veraccorderen] 
 
Sijn voorts burgemeesteren gecommitteert om mit d’ erffgenaemen 
van Ruyge Volckert te veraccorderen, zo ‘tselve doenlick 
es van de cvii gulden, xiii stuvers, vi penningen denselven erffgenaemen resteren 
van een stucke lants eertijts bij de regenten van ’t Papegilt 
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van de selven Volckert gecoft om ciicxvi½ gulden, ende bij denselve 
Volckert mit executie werde an hem gemaict ende de 
voors. somme van cvii gulden, xiii styvers, vi penningen te cort gecomen. 
 
 
[in marge: advys van de vroetschap opte dachvaert tot Horen in te brengen] 
 
Up huyden den lesten marty anno XVC LXXVII stilo communi. Is bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde goet gevonden dat men omme te vorderen die 
afdanckinge van de vijff vaendelen knechten ende lxxv ruyteren, die gemene- 
lantsrog bij provisie vercopen ende zoo’t doenlick waer eenige duysenden 
op interest zoude lichten, hetzij dan an gelt, leacken, zijdt ofte anders. 
 
Ende beroerende het middel van ’t affdancken der voors. ruyteren ende 
knechten, nadermael opte laeste vergaderinge bij de magistraten  
commissarissen ende gedeputeerden sekere conditiën ende articulen ontworpen, 
zijn bij voorgaende advys van oude hopluyden ende crijchsluyden dat die- 
geene die vanwegen die stede opte dachvaert tot Horen sullen  
reysen, sullen hebben aen te houden dat die affdanckinge eerstdaechs 
in dier voegen geschiede opdat het lant van vorder costen bevrijt 
worde, mits dat zij oic sullen bewilligen om vroetswillen in de 
alteratie van de voors. conditiën bij den commissarissen ende gedeputeerden  
gedaen nae ’t vertreck van de magistraten. Ende ingevalle daer 
vorder delay ofte oppositie viel, dat het collegie terstont Zijne Excellentie 
van als sal overscrijven voegende daerbij d’articulen ende conditiën den henluyden  
voorgeleyt, presenterende niettemin, dat die van Noorthollant bereyt zijn 
twee uuyten heuren ende zijluyden oic twee van heur zijde an Zijne Excellentie 
terstont over te seynden, stellende die affdanckinge in ’t oordeel van Zijne Fürstliche Genade. 
 
92 
 
[in marge: gecommitteerden opte voors. dachvaert] 
 
Sijn voorts een van de burgermeesteren ende die pensionaris gecommitteert 
omme tot Horen opten dachvaert van den 1en april te reysen ende die voirgaende 
resolutiën in te brengen, mitsgaders mitte andere gedeputeerden te 
advyseren in de gemene lants saecken ende haer te conformeren den meesten 
stemmen. 
 
 
[in marge: gecommitteerden tot Petten te reysen] 
 
Sijn voorts Claes Heyndrixss. van Edam, burgermeester ende Jacob 
Dircxss. gecommitteert om tot Petten te reysen opte bestedinge 
van de wercken van ’t Honsbosch. 
 
 
[in marge: die vroetschap persisteert bij de resolutie van den xixen marty lestleden] 
 
Up huyden den ixen aprilis XVC LXXVII nae Paesschen is bij de  
vroetschap collegialiter vergadert zijnde goet gevonden, dat die resolutie 
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bij de magistraten ende gedeputeerde raden van Noorthollant opten xixen 
marty lestleden gemaict, beroerende dat de steden ende dorpen in offslach 
soude comen van desen jegenwoirdigen ce penninck, het vierdepart van de ce 
penninck dat yegelick in ‘t zijne bij capitale leninge iii julio LXXVI opgebrocht 
heeft, in sijn cracht blijven ende geëffectueert sal worden ende zoeverre 
daer geen middelen zijn om die leeninge der soldaten te continueren, 
dat men den imposten van de Unie voor een tijt souden versetten off belasten 
gelijck bij die van Zuythollant gedaen wort.  
 
 
[in marge: van de regulierslanden te verhuyeren] 
  
Is voorts geresolveert, dat burgermeesteren die landen van de 
reguliers die noch niet in pantschap uuytgegeven zijn voor den tijt 
van vier jaeren sullen moegen verhuyeren. 
 
 
[in marge: van de ondermeester in ‘t benedenschool] 
 
Sijn mede burgermeesteren mitte gerechte gecommitteert om een ander 
ondermeester in ’t benedenschool aen te nemen ende voorts mitten 
rectoor te spreecken van de meesters in’t bovenschool. 
 
 
[in marge: van eenige impositie voor de stadt opte vreemde seep te stellen] 
 
Is noch geresolveert dat men een keur maken zal ende van de 
vreemde zeepe zoeveel tot excijs voor die stede nemen 
zal als in de steden daer die vandaen compt van de vreemde zeep  
ontfangen wert. 
 
 
[in marge: dat men opte missive van Claes Heynricxss. aen den Hove rescriberen zal] 
 
Is noch mede geresolveert, dat burgermeesteren aen den Hove van 
Hollant sullen rescriberen opte missive bij Claes Heynricxss. van Meyssen geobtineert. 
 
 
[in marge: beroerende ’t maken ende die oncosten te vinden van de Waterlantschedijck] 
 
Up huyden den xviiie aprilis anno XVC LXXVII nae Paesschen is bij de  
meeste stemmen van de vroetschap collegialiter vergadert zijnde geresol- 
veert, dat diegeene die opte dachvaert tot Horen sullen reysen speciale 
last sullen hebben omme aldaer aen te houden dat zowel die Schoreldijck 
bij ordonnantie van de gouverneur ende gedeputeerden offgenomen ende gebroken, 
mit gemene lantscosten sal gerepareert worden, in der voege als zij  
was voordat dieselve offgenomen ende gebroecken worde als die  
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Waterlantschedijck in questie. Ende beroerende ’t vervallen van de 
oncosten van ’t stoppen der gaeten in den Waterlantschedijck gemaict, 
dat die commissarissen ende gedeputeerden sullen arbeyden dat die- 
geene die naest den dijck gelant zijn ende bij de reparatie meest 
sullen wesen geprouffiteert, sullen elcx nae advenant daertoe 
contribueren, sonder eqemptie te gunnen degene die daerbij 
gelegen zijn ende tot haer toe vrij zijn geweest, behoudelick dat 
’tselve niet in consequentie sal getrocken worden, welverstaende 
dat die acht stuvers van de bieren ten plattenlanden gaende geëmploy- 
eert sullen worden tot die vorder costen van ’t stoppen der voors. 
gaten, zoe oick boven die contributie voors. daer noch yet aen 
gebreckt, dat die gedeputeerden reysende aldaer mitte andere 
steden sullen hebben te ramen sekere middelen van quotisatie opte 
landen ofte anders om ’t supplement te vinden.  
 
 
[in marge: gecommitteerden opte dachvaert tot Horen] 
 
Sijn voorts Aelbert Corneliss. Comans ende mr. Nanning van 
Foreest pentionaris, gecommitteert om tot Horen opten dachvaert 
te reysen ende die bovengescreven resolutie in te brengen ende 
voorts te resolveren ende accorderen in andere voorvallende saecken. 
 
 
[in marge: dat die stadt mitte drie Noordercoggen haer tegens die stadt Medemblick sal mogen 
opposeren] 
 
Is voorts geresolveert dat die stadt mitte drie Noordercoggen 
haer sal moegen mit proces opposeren tegens die stadt van 
Medemblick, zoeverre zij die landen in de Noordercoggen 
gelegen sullen willen belasten mit d’oncosten van bruggen 
in de stadt te maecken off gemaict. 
 
 
[in marge: beroerende Heynrick Janss. wonende tot Schagen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren gecommitteert om mit Heynrick Janss., 
wonende tot Schagen te accorderen van zijn twee bindten ende 
twee wurmpten die in ’t beleg tot Barninchout gebruyckt 
zijn tot behoeff van ’t brouwen, mits dat dieselve burgermeesteren 
oick sullen onderstaen off dieselve Heynrick Janss. geen exu 
schuldich es. 
 
 
[in marge: gecommitteerden opten dachvaert tot Horen] 
 
Up huyden den xxiiiie april anno XVC LXXVII soe zijn 
bij de meeste stemmen van de vroetschap collegialiter vergadert 
zijnde, gecommitteert Aelbert Cornelisz. Comans burgermeester 
ende Harck Janss. om tot Horen te reysen opten dachvaert 
ende de resolutiën opte puncten in advys gehouden, geresolveert 
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in te brengen ende voorts mitten gedeputeerden van d’andere steden 
in andere voorvallende saecken te resolveren. 
 
93 
 
[Zie ook losse notitie gedateerd op 28 april 1577 op folio 193v] 
 
[1577] 
 
[in marge: van huysen binnen de vi ͨ roeden off te breken] 
 
Up huyden den xxv ͨ may anno XV ͤ LXXVII soe es bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde geresolveert, dat burgermeesteren als geaucto- 
riseert bij octroy tot demolitie vanden huysen ofte geboutselen binnen die 
seshondert roeden an stadtsgrachten gemaict ofte gestelt, bij haer sullen 
roepen die capiteynen van de scutterie, heurluyden voorhoudende, dat zij hen souden 
willen assisteren om te effectueren ’t voirseide octroy ende die voirseide huysen helpen 
affbreken, soeverre die capiteyns haer beroepen opte rotmeesteren ende 
elcx zijn rotgesellen dat zij alsdan ’t selffde mit heur sullen communiceren, 
belastende haer dat elck rot zijn advys daerover in scriptis oversende 
sulcx dat oick bij de capiteynen die voorseide scriftelicke advysen in handen 
vanden burgermeesteren sullen werden gestelt omme ’t voorseide octroy bij de scutterie 
te doen effectueren off bij .refuys van dien, dat burgermeesteren mitt de 
gouverneur sullen moegen handelen omme bij soldaten een ofte twee huysen 
te doen offbreeken ende alsoe in possessie treden om ’t voorseide octroy te 
effectueren ende doen onderhouden. 
 
[in marge: Jan van Swol, pachter vanden brandewijnexcys uuytstellinge gegunt] 
 
Is voorts Jan Janssen van Swol als pachter vanden brandewijnexcys 
van ’t voorleden jaer gegont ende geaccordeert dat hij den helft vanden 
reste vanden brandewijnexcys St. Jacob naestcomende ende d’ander helft 
voor may LXXVIII betalen zal. 
 
[in marge: ’t versoeck vanden egmonder meelmolen in state] 
 
Is voorts ’t versoeck bij Dirck van Teylingen, rentmeester van ’t graefschap 
van Egmont, aen burgermeesteren gedaen, omme betalinge te hebben vanden 
egmonder meelmolen bij de stede gedaen offbreken in state gestelt. 
 
[in marge: van Dirck Janssen in’t Paradijs] 
 
Sijn burgermeesteren gecommitteert om mit Dirck Jansz. in ’t Paradijs 
te handelen ende te veraccorderen vanden caes in ’t beleg gelevert 
zoewel den helft angaet die hem competeert ende onbetaelt es. 
 
[in marge: vanden Rekerschans te slegten] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren een gouverneur mit vruntschap 
sullen bidden ende hem induceren ten eynde die schans vanden Reckerdijck 
tot Coedijckersluys toe geslegt ende die wech daermede geeffent 
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mocht werden, behouden dat men an de watercant eenige hoochte laten sal. 
 
[in marge: van ’t gevangenhuys uuyt het oude hoff wech te nemen] 
 
Dat oick burgermeesteren den gouverneur sullen aenspreecken, dat 
hij het gevangenhuys, dat die geweldige provoost in de kerck 
vanden ’t oude hoff heeft van daer wilde nemen opdat daerdeur geen 
brant ende andere inconnevienten en comen. 
 
[in marge: dat men dengenen, die an de stadt ten achteren zijn lijffrenten den x. acht sal vercopen 
verlijden] 
 
Voorts dat burgermeesterren volgende het goetduncken vanden Staten van Hollant 
ende Zeelant sullen moegen diegeene, die an de stadt ten achteren zijn, daer- 
voren lijffrenten vercopen den penningen acht ten lijve van een persoon ende daer- 
toe versoecken octroy van zijne exellentie. 
 
[in marge: gecommitteerden opte dachvaert tot Horen] 
 
Sijn voorts eene vanden burgermeesteren ende Philips Cornelisz. gecomitteert om tot Horen 
te reysen opten dachvaert ende aldaer het advys vanden vroetschap in te brengen ende voorts op 
andre vervallende saecken te resolveren. 
 
93v 
 
[in marge: vanden schanse vanden Rekerdijc te effenen] 
 
Up huyden den iiii ͤ juny anno XV ͨ LXXVII soe es bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde geresolveert, dat burgermeesteren den 
gouverneur andermael sullen remonstreren die interesten, die de 
stadt es lijdende deur die schanse vanden Rekerdijck ende daeromme 
hem alsnoch bidden sullen dat zij dieselve schans wilde doen effenen 
ende soeverre die gouverneur daerinne niet bewilliget, dat 
burgermeesteren evenwel ’t selve sullen doen tot meesten oirbaer vanden 
stadt ende geryff vanden huysman. 
 
[in marge: dat burgermeesteren den luyden binnen de seshondert roeden tymmerende bij haer sullen 
roepen] 
 
Is voorts geresolveert, dat burgermeesteren alle diegeene, die eenyge 
tymmeragie binnen die seshondert roeden gemaict hebben off noch 
maicken sullen insinueren bij haer te comen ende haer offvragen wat 
haer gemoveert heeft te tymmeren contrarie het octroy niet- 
tegenstaende diversche interdutien uuyt crachte van ’t selve octroy 
aen haer gedaen ende zoeverre zij geen genoechelicke middelen 
proponieren, dat burgermeesteren haer sullen anseggen ende waerschouwen, 
dat zij middelen sullen vinden om daerinne te voorsien ende 
’t octroy te effectueren, in welcken gevalle die burgermeesteren 
den gouverneur sullen moegen aenspreken ende hem bidden, dat 
hij mit soldaten eenige hutten wilde doen offbreken om soe 
heurluyden te beter tot genoechelickheyt te trecken. 
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[in marge: Pieter Michielssen ende Smaling xviiii toegevonden voor ’t sommeren tot betalinge 
vanden impost van Horen b..ten] 
 
Is voorts Pieter Michielssen, conchierge, ende Dirck Smaling 
bij de vroetschap toegevonden die somme van sestien gulden 
ende dat voor haer moeyten vanden impost van de Horende beesten te sommeren 
ende om betalinge te roepen. 
 
[in marge: dat men den buytenluyden binnen de vi ͨ roeden tymmerende copie van ’t octroy leveren 
zal] 
 
Up huyden den viii ͤ juny XV ͨ LXXVII so es bij de vroetschap collegialiter 
vergadert zijnde geresolveert, dat burgermeesteren den geenen, die binnen die 
seshondert roeden getymmert hebben copie sullen moegen geven van’t octroy 
ende dat in presentie van notaris ende getuygen in wiens presentie zijluyden oic 
beloven sullen binnen acht dagen nae die receptie vanden copie haerluyden 
antwoort wettelick ende scriftelick in te brengen ende middeler tijt gans geen 
tymeragie ofte geboutsel te maicken in ’t minste, noch in ’t meeste ende 
zoeverre zij ’t selve niet begeren te beloven, dat burgermeesteren haer 
in sulcken gevalle geen copie leveren sullen. 
 
[in marge: uut wat manieren men den Rekerschans sal effenen] 
 
Up huyden den xx ͨ juny XV ͤ LXXVII soe es bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde geresolveert, dat burgermeesteren 
den gheenen, die opten Rekerdijck verstoelt zijn sullen spreken ende 
sien off zij uut haer comen accorderen in ’t effenen vanden Rekerschans 
ende daertoe die waerschappen tot stadts costen sullen moegen ontbieden 
ende zo zij daertoe niet en begeren te verstaen, dat burgermeesteren alsdan 
die van Coedijck, Schorel ende Bergen, die daerdeur geryft sullen 
worden sullen aenspreken om die voorseide schans te helpen effenen. 
 
[in marge: van eenige getrouwe mannen tot den dachvaert te ordonneren] 
 
Dat voorts die burgermeesteren eenige getrouwe mannen sullen 
moegen ordonneren om den dachvaert te houden tot verlichtinge vanden 
scutterie ende die oncosten daertoe behoevende sullen soecken over 
den mennonisten, rijcke weduwen, oude mannen ende eenyge andre personen 
van de scutterie exempt zijnde. 
 
 
94 
 
[1577] 
 
[In marge: Assistencien an de gouverneur te versoecken tot het octroy van de vic roeden.  
 
Is noch geresolveert dat de burgermeesteren den gouverneur een  
proiect sullen overleveren ende hem bidden dat hij van wegen zijne  
Forstelijcke Genade den  gheenen die binnen die ses  hondert roeden getymmert  
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hebben bij een expresse bode wil insinueren ende belasten dat zij die  
selve tymmeragie offbreken sullen op sekere peyne ende van affgebrant  
te worden, om te sien off die gouverneur haer soe tot een goede  
middel ende accoort soude connen brengen, zo nyet dat die gouverneur haer  
naerder zal gelieven te compelleren.  
 
[In marge: Van de materialen van de abdie] 
 
Voorts es mede geresolveert dat burgermeesteren sullen offhouden van  
meer materialen te halen van de abdie ter tijt toe dat die saecke  
bij zijne excelentie dair die an gesubmitteert es, gedecideert zal wesen  
ende dat een van de burgermeesteren hem sal vinden bij Claes Harcxssz.  
om die saeck te meerder te beneerstigen. 
 
[In marge: Dat elcke scutterie xxxvi gulden 's jaers hebben zal] 
 
Is mede geresolveert dat elcke schutterie zo voor dit jaer  
als andere toecomende jaeren hebben sullen voor 't salaris van de  
capiteyns, provoosten, trommelslagers ende pijpers xxvi gulden  
 
[In marge: De heer van Assendelft gegont vrijheyt van excijs] 
 
Op huyden den xxvi juny anno XVC LXXVII soe es bij de meeste  
stemmen van de vroetschap collegialiter vergadert zijnde den heer 
 van Assendelft geaccordeert exemptie van de stadts excijs van  
wijn ende bier als andere edelluyden binnen deser stede residerende  
gedurende tot wederseggen van de vroetschap.  
 
[In marge: Gedeputeerden opte dachvaert mit heur commissie]  
 
Op huyden den xen july anno XVC LXXVII soe es bij de vroetscap  
collegialiter vergadert zijnde geresolveert dat die gene die van  
wegen die stadt Alcmaer (als bij namen Aelbert Cornelisz. Comans  
ende meester Nanning van Foreest) sullen compereren mitte magistraten  van de  
andere steden van Noorthollant  sullen moegen accorderen die geraemde  
Ce penning tot betalinge der vaendels die men off sullen dancken mitsgaders  
van de oude schulden na date van de unie gemaict also oick tot betalinge  
van de dijckagie bij 't gemeen lant deur gesteken mits dat die penningen daer  
van uuyt dit quartier comende eerst ende al voren gestreckt sullen  
worden tot offlossinge der voirs. lasten alhier staende achtervolgende  
die resolutie in Zuythollant genomen. 
 
Voorts zoe persisteert die vroetschap bij voorgaende resolutien  
nopende een collegie van de Staten van Hollant ende Zeelant  
te maecken mits dat men drie ofte vier (waer van die  
twee Noorthollanders sullen sijn) uuyt 't selve collegie zal  
in Noorthollant houden omme die gemeen lants saecken aldaer  
uuyt te rechten.  
 
Voorts dat die voirs. gedeputeerden mitte anderen sullen moegen  
raetslaegen over 't onderhout der dienaeren te furneren uuyt  
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een buydel tot Noorthollant ende voort te adviseren over die commissie  
Guillaume Mostairts mitsgaders op alle andere voorvallende saecken.  
 
 
94v 
 
[In marge: Van de verlaeten te maken bij de Halve Maen ende Fransgens Overtoom] 
 
Is voorts eendrachtelijck geresolveert dat men tot geryff van de  
dorpluyden over die Waert ende in Geestmer ambocht gelegen, die  
sloot streckende van de Waert lijnrecht nae die Halve Maen zal  
wijden ende diepen ende neffens die Halve Maen zal een verlaet  
sal leggen ende soe voorts van de Halve Maen deur die ringsloot  
van de ber Vroonremeer ende vervolgende deur die Vrouwen-  
broers brug ende Swijnmeerken tot Fransgens Overtoom toe,  
alwaer noch een verlaet geleyt sal worden blijvende  
niettemin een cleyn overtoom sonder wintaes voor cleyne  
praemkens. 
 
[In de marge: dat burgermeesteren sullen versoeken mandement penael op die geen die binnen de 
ses hondert roeden hebben getymmert] 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren ende regierders sullen  
versoucken bij requeste an den Hove van Hollant om te hebben  
mandement penael, waer bij belast zal worden die geene  
die binnen ses hondert roeden van stadts grachten getimmert  
hebben haere getimmerde huysen, hoybergen ende schuyeren  
te demolieren ende off te breken.  
 
[In marge: Burgermeesteren de anno 76 versoecken visitatoers] 
 
Hebben voorts die burgermeesteren de anno LXXVI versocht  
visitatoers op die rekeningen van Aerian Heynricxsz. Rabbi  
als tresorier van 't selve jaer ende es 't selve bij de  
vroetschap om redene in state gestelt 
 
[In marge: Van de requeste van die van Huyswaert te beantwoorden] 
 
Op huyden den xvien july anno XVC LXXVII soe es bij de  
vroetschap collegialiter vergadert zijnde geresolveert dat  
burgermeesteren sullen beantwoorden die requeste bij die van  
Huyswaert aen zijne excelentie overgegeven ende inde selve mede  
seggen dat zij ontkennen het te kennen geven van de suppleten ende  
voorts persisteren bij 't octroy den stadt bij zijne excelentie gegont.  
 
[In marge: Dat burgermeesteren den molenmeesteren belasten sullen mitte collectatie van de Ce 
penning voor te gaen] 
 
Voorts alsoe die stadt om die pacht van de Wage gegijsselt es  
ende geen raet en weet om die penningen te furneren zoe  
es geresolveert dat burgermeesteren die penninghen sullen moegen  
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lichten van Cornelis van Nes, collecteur van de Ce penning ende  
voorts dat burgermeesteren den molenmeesteren die den Ce penning noch  
niet gegaert hebben sullen doen vermanen ende belasten dieselve  
eerstdaechs te garen ende te borde te doen brengen.  
 
[In marge: Van de requeste van Cornelis Claesz. Heck te beanwoirden] 
  
Op huyden den xxiiien july anno XVC LXXVII soe es bij de  
vroetschap collegialiter vergadert zijnde geresolveert dat men  
opt request van Cornelis Claessz. Heck beroerende het Conincx  
wech weytgen sal scriftelijck antwoorden daer inne verhalende ende  
oick bewijsende hoe dat het narre van de selve requeste onwaerachtich 
es, mits eerst ende al voren den voors. Cornelis Claesz. Heck  
ende zijne voichden aff te vragen off zijluyden 't selve requeste hebben  
overgegeven ende daer bij noch persisteren.  
 
 
95 
 
[in marge: advys van Claes Jacobss. coster] 
 
Is voorts gesloten dat men Claes Jacobss. eertijts coster op zijn 
request aen zijne Excellentie overgegeven een goet advys sullen geven tot 
perticipatie van den memorie, insonders in ’t respect van zijn ouderdom. 
 
[in marge: aengaende ’t scoutampt ende joncheer Jan van Loenersloot] 
 
Is noch geresolveert dat men sal blijven bij ’t octroy dat den stadt 
by zijnen Excellentie es gegont, beroerende die nominatie van drie 
personen uuyt den welcken zijne Excellentie een tot officier kiesen 
zoude ende dat men joncheer Jan van Loenersloot mit beleeftheyt 
zal affseggen, te merder also hij geen ingeboren lantsaat van  
Hollant es.  
 
[dat burgermeesteren met Augustijn van Teylingen sullen handelen]  
 
Is mede geordonneert dat Augustijn van Teylingen tresorier  
de anno LXXIIII hem sal laten genoegen mit sijn ordinaris 
loon als van den voorgaende tresoriers, ende dat burgemeesteren mit hem tot 
redelicheyt sullen accorderen van ’t bewaren van den stadts excysen 
ofte imposten tot behoeff van den stadt.  
 
[van den Goutse sluyse]  
 
Up huyden den xxviien july anno XVcLXXVII, soe es bij die 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, nae dat den selven 
voorgehouden was seker concept van impositie opte coopmanscap- 
pen deur die Goutse sluys passerende, omme die penningen daer van  
procederende te employeren tot die selve sluyse, geresolveert ende  
raetsaem bevonden dat men die selve impositie souden offslaen ende 
voor al inspectie doen nemen off die steden gehouden zijn daer toe  
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te contribueren ende sulcx bevindende, dat men die penningen daer toe  
behoevende soude liever vinden bij quotisatie.  
 
[in marge: dat men hier in Noort hollant een collegie sal blijven]  
 
Is voorts goet gevonden dat men in dit quartier een collegie zoude 
behouden, mits dat men ’t salaris ende ’t getal der personen souden verminderen 
tot vijff off ses personen, welcke personen d’administratie sullen hebben 
van den penningen van desen quartiere te dystribueren ende andere saecken  
te ordonneren volgende sekere instructie dye daer op gemaect zal 
worden mit believen van zijne Excellentie.  
 
[in marge: Gedeputeerden opte dachvaert tot Horen]  
 
Sijn voorts Aelbert Cornelisz. Comans byrgermeester ende mr. Nanning 
van Foreest pentionaris gecommitteert tot Horen te reijsen, opten  
dachvaert ende aldaer die voorgaende resolutie in te brengen 
ende voorts op alle voorvallende saecken mitte andere steden te resolveren.  
 
[in marge: aengaende die requeste van Heynrick Moellen]  
 
Aengaende die requeste ende apostille van Heyndrick Moellen 
zoe persysteert die vroetschap bij ’t gene mit hem bij voirgaende 
burgermeesteren gehandelt es ende zoe verre hij eenige diensten voor 
die stadt gedaen heeft, dat hij die bij specyfficatie sal stellen 
om die gesien, daer inne gedaen te worden nae behoiren.  
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[in marge: dat die stadt sal betalen den xvi ½ gulden Aelbert Cornelisz. Comans] 
 
Up huyden den lesten july anno XVcLXXVII soe es bij de vroetscap 
collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat die stadt Aelbert  
Cornelisz. Comans sal betalen die xvi ½ gulden die hij verleyt heeft van 
’t solliciteren van den confirmatie van ’t pardoen van Bartelmies Symonsz.  
also hij ’t selve gedaen heeft ten versoucke van burgermeesteren, gereser- 
veert die stede haer actie an Bartelmies Symonsz. zo verre hij  
eenyge heeft.  
 
[in marge: van den rekening de anno 74 te sluyten] 
 
Hebben voorts die visitatoers van den rekeninge van Augustijn 
van Teylingen als tresorier de anno LXXIIII den vroetschap rapport 
gedaen ende die swaricheyden angedient ende heefft die vroetschap 
eendrachtelijcken den voors. visitatoers geautoriseert die selve 
rekeninge te sluyten ende te teyckenen.  
 
Instructie voor die geene die opten dachvaert 
tot Haerlem reysende sullen den ien augusti LXXVII 
 
Aengaende ’t ie articul van den notulen van den xxixden july LXXVII tot  
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Horen in de vergaderinge gehouden ende gemaict beroerende die  
verbantbrieven aen die van Zuyt-Hollant te versoecken: die 
vreotschap vindt sulcx goet ende oordeelt dat die van Zuyt-Hollant 
behoiren met desen quartiere te draegen die besoldinge der 
soldaten oic voor die unie gevallen.  
 
Aengaende ’t iide, iiide ende vde articulen van den selve notulen werden 
insgelijcx geavoyeert.  
Het vide nopende ’t salaris van den auditeurs van den rekeningen wort  
gehouden in advys tot die eerste vergaderinge.  
Het viide beroerende die surceantie Dirck van Teylingen gegunt, 
wort insgelijcx raetsaem bevonden gelijck oock het 
viiiste van het convoy.  
Ende aengaende ’t laeste articel es mede goet gevonden dat men den  
comptoiren van den Conincklijcke Majesteit niet mit ordonnantien sal beswaren 
maer dat men uuyt den incomende van dien den renten daer op  
staende zal betalen.  
 
Soe veel angaet het iste articel van den memorie bij die van Zuyt-Hollant 
die steden van Delft, quartieren overgesonden, alwaer mentie wort 
gemaict van den middelen van den unie te continueren, die vroetschap es 
van advys dat men om te vervallen die costen van den soldaten ende scepen 
die selffde middelen zal contuinueren, beginnende van den isten septembris aenstaende 
al volgens die unie op dat het collegie oic in Noort-Hollant blijve 
volgens die stemmen van den vroetscap laestmael daer op genomen. 
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het iide beroerende die ordre van den betalinge van den knechten, scepen ende 
trattementen, die vroetschap vindt geraden datter goede ordre 
gestelt worde ten meesten oirbaer ende versekeringen van ’t lant.  
 
Nopende het iiide artickel inhoudende veranderingen van ’t gouvernement 
bij verscheyden personen te bedienen volgens ’t concept bij die van  
Zuythollant daer op gemaict ende overgesonden, dunct die vroetschap  
goet dat het collegie der Gedeputeerden hier blijven in getale ende onder 
verminderinge van salaris, gelijck laestmael bij de vroetschap 
geavoyeert es, als sij verstaen niet mogelijck te zijn, achtervolgende 
’t nieuwe concept die saecke van ’t lant van Hollant uuyt te voeren.  
 
Nopende het iiide artickel die vroetscap acht noodich te zijn eerstdaechs 
ordre gestelt te worden op die betalinge der predicanten uuyt 
een beurse bij een ontfanger te doen in yegelijcken quartier, mitsgaders 
op ’t beleyt der geestelicken goeden.  
 
Op ’t vde artickel raeckende die vergaderingen van den Edelen ende steden 
van Hollant duckt die vroetschap niet ongeraden dat die selve 
zoe weynich worde gehouden als ’t eenichsins mogelijck es op dat alsoe 
’t lant van veel onnutte costen gesubveneert worde, mits dat men  
eerst resolvere wat steden van Hollant gewoonlijck ten dachvaert 
beschreven zullen worden.  
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Op ’t vide beroerende die rekening van elcke stadt, oordeelt die  
vroetschap datmen voor antwoort sal seggen dat die rekeningen 
alhier overgelevert zijn in handen van den gedeputeerden van  
Noort-Hollant, dat oic deselve rekeningen niet en spreken van  
eenyge penningen spruytende uuyte middelen van den unie.  
 
Op ’t viide aengaende ’t verloop van den renten staende up ’t lant van 
Hollant, wert geadviseert bij de vroetschap dat men sal tot  
hooftsomme reduceren gevende van lossrenten den penning sestien ende 
lijffrenten den penning acht.  
 
Aengaende ’t laeste van den advocaet van Hollant sijn salaris, sullen 
die gecommitteerden opten dachvaert daer inne mogen doen als 
zij luyden nae gelegentheyt zijns persoons ende saecken sullen bevinden te  
behoiren.  
 
[in marge: gecommitteerden opte dachvaert tot Haerlem]  
 
Sijn voorts bij de meeste stemmen van den vroetscap gecommitteert opten 
dachvaert tot Haerlem Philips Cornelisz. ende mr. Nanning van  
Foreest omme op die articulen daer op die steden bescreven zijn’t voorgaende  
als antwoort in te brengen ende voorts hen te conformeren den 
meesten stemmen.  
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[in marge: dat men die middelen van de unie niet langer als drie maenten verpachten zal] 
 
Up huyden den viien augusti anno XVc LXXVII soe es eendrachtelijck bij de 
vroetschap, collegialiter vergadert zijnde, geresolveert, dat men die middelen 
van de Unie niet langer zal verpachten als voor drie maenten, om die gemeenten 
te beter in ruste te houden, mits dat die vroetschap goet vindt, dat men 
(om die costen te verminderen) de burgermeesteren in yegelijcke stadt souden commiteren 
om die verpachtinge van de imposten te doen ende dat die Staten een 
uuyt haer college in yegelijcke stadt op die verpachtinge souden bijvoegen 
om op alles toesicht te hebben. 
 
[in marge: advys van de vroetschap op te articulen van de bescrijvinge op ten dachvaert] 
 
Up huyden, den iiiien septembris anno XVc LXXVII gelesen sijnde 
in de vroetschap het concept van de distributie van de lxxm gulden 
's maents, is bij de vroetschap geadviseert beroerende het eerste 
point van de tresorier generael, dat die generael van Noort Hollant, 
nu zijnde off noch aldaer te nomineren, eerst ende alvoren zal hebben 
speciale ofte generale ordonnantie van de knechten ende sceepsvolck 
sweecks off te xiiii daegen te betalen uuyte generale middelen 
in Noort Hollant vallende, mits dat eerst ende vooral bij 't collegie 
van de  Gedeputeerde van Noort Hollant ordonnantie gestelt worde 
op te monsteringe van de soldaten. 
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Aengaende die twee off drie personen, die bij zijne Excellentie sullen zijn 
ende d' ordonnantie onderteyckenen dunct die vroetschap geraden dat men 
daer beneffens uuytdrucke, dat dieselfde personen uuyt elcx 
quartiere in den heuren genomineert sullen worden mits dat in 
Noort Hollant een collegie van vier of te vijff personen blijve ten 
opsiene van de generale middelen te doen collecteren ende distribueren 
mitsgaders die rekeninge ende betalinge van de soldaten ende anderen 
voorvallende saecken te expedieren ende vorderen, nopende die 
delinge van 't overscot, vint die vroetschap niet onbillick 
dat men daerinnne volge die quotisatie bij zijne Excellentie daer- 
inne gemaict. 
 
Het laeste punt van 't voors. concept, rakende van die schulden zedert 
het jaere LXXII in een masse te smelten ende mit die van Suyt Hollant 
gelijckelijck an wedersijden te draegen, die vroetschap soude niet 
onraetsaem achten, dat sulcx over heel Hollant geschiede heten, waer 
in 't collegie van de Gedeputeerden wichtige saecken ter contrarien 
werden voort gestelt, daerinne die gecommitteerden van de vroetschap 
souden mitten anderen moegen bewilligen. 
 
Van de penningen waervoren Graeff Jan van Nassau bij hoochloffelicken 
meester die Palsgrave van Rijn tot ontset van die van Leyden 
borch es geworden, verstaet die vroetschap dat men hem 
behoirt off te betalen off te passeren brieven van indempnite 
evenverre van eenige laste of te belofte blijckt. 
 
Aengaende die Engelsman van Ipsich verstaet die vroetschap 
dat men 't accoort bij zijn Excellentie mit hem gemaict om vorder 
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inconvenienten te schouwen, zal avoyeren, mits dat men tot 
discretie van Zijne Excellentie stelle off die van Hollant off oick hoe- 
veel zij daertoe sullen geven, naedemael die vrijbeuyters van 
Zeellant die plonderinge gedaen hebben. 
 
Van de renten, die van Brabant, Vlaenderen etc. verschenen op 't lant 
van Hollant ende Zeellant voor den jaere LXXVI, sullen die gecommiteerden 
op ten dachvaert tot Horen verhael doen, dat den pensionaris van 
Brugge opten xiiien augusti voor antwoort gegeven es, dat die 
gecommitteerde van Hollant ende Zeellant op ten dachvaert te Bruessel speciale 
last hadden omme mitte Staten Generael een sekere voet daerinne te 
nemen, ende nopende die renten nae Sint Jan LXXVI verschenen 
dat die van Hollant ende Zeellant middelen ende ordere souden stellen van 
betalinge. 
 
Beroerende het artikel van de administratie van alle geestelicke goeden 
advyseert die vroetschap, dat geraden waer dat in Noorthollant 
een generael over die steden ende plattenlanden gestelt zal worden, 
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diewelcke den predicanten, conventualen ende andere geestelicke 
personen uuyt een buyel haer alimentatie zal verstrecken ende die 
reparatie der kercken volgens zijne instructie zal doen, indien men 
bij de Staten sulcx niet en can te wege brengen, dat men alsdan 
een generael ontfanger over alle dorpen in Noorthollant zal 
ordonneren mit laste van de dienaren te betalen, mits dat die steden 
elcx voor heur dienaeren ende geestelicke personen middele van 
betalinge sullen ordonneren ende stellen. 
 
[in marge: gecommiteerden op ten  
dachvaert tot Horen] 
 
Sijn voorts Claes Heyndricxss., burgermeester ende meester Nanning 
van Foreest, pentionaris, bij de meeste stemmen van de vroetschap 
gecommitteert om op die artikelen daerop die stede tot Horen bescreven 
zijn 't voirgaende als antwoort in te brengen, op andere voorvallende 
saecken oic te resolveren ende hen den meesten stemmen conformeren. 
 
[in marge: vande emmerluyden] 
 
Sijn voorts burgermeesteren mitte gerechte geauctoriseert omme 
mitten emmerluyden te accorderen van haer jaerlicxe 
weddens ende anders zo zij best connen te wege brengen. 
 
[in marge: die van Ursem acte van indempnite te verlenen] 
 
Up huyden, den xien septembris XVc LXXVII, sijn burgermeesteren bij de 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, eygentlick geauctoriseert 
omme die van Ursem ende Hemsbrouck speciale acte te verlenen, 
dat die van Alcmair den selfden van Ursem ende Hemsbrouck 
sullen beloven te indempneren, costeloes ende schadeloes te houden 
van alle processen die de van Ursem ende Hemsbrouck als 
genoechden mit die van Alcmaer sullen sustineren ter cause 
van eenich verlaet in den Nieuwendijck ofte Berckmerdijck te 
leggen. 
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[in marge: den bailliu van de Nieuburch te verwilligen den arbeytsluyden  
van 't verlaet interdictie te doen] 
 
Die selffde vroetschap heeft burgermeesteren mitte gerechte geauctoriseert 
die bailliu van de Nieuburch te bewilligen, onder expresse belofte 
van indempnite dat hij den arbeytsluyden nu ter tijte op te 
Berckmerdijck of te Nieuwerdijck  doende om een verlaet daer te 
maicken, zal interdiceren ende verbieden aldaer voorts te wercken 
onder mulcte van hondert gouden realen bij elcx van de arbeytsluyden 
telcken reyse tegens hem te verbeuren, mitsgaders oick 't hout 
tot dien eynde daer gebrocht mit hem te nemen ten minsten eensdeels, 
of te anders met den selven bailliu te handelen als burgermeesteren 
mitte gerechte nae gelegentheyt van der saecken sullen bevinden 
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te behoiren. 
 
Sijn gecommitteert om met den bailliu derwaerts te varen 
d' offitier Evert Janss., Stuyling ende Bruyn Gerritss. 
 
[in marge: beroerende die renten op te steden van Hollant ende  
Zeellant tot Brabant etc. thuys comende] 
 
Is mede geresolveert, dat diegeene die op te dachtvaert 
ter Goude den xiiiien deser sullen trecken, sullen voor 
antwoorde inbrengen nopende die renten die van Brabant, 
Vlaenderen ende anderen voor St. Jan anno LXXVI op den landen 
van Hollant ende Zeellant verschenen, dat men bij alle genoechelijcke 
middelen sal scicken die van Brabant, Vlaenderen ende andere te 
induceren, dat zij ophouden van de voors. renten mit rechte te eysschen, 
kan men haer soe lieff niet sprecken dat men alsdan achtervolgende 
die paccifficatie heurlieden sal scicken te betalen op sulcke 
termijnen ende daegen als men niet hen sal connen accorderen. 
 
[in marge: dat burgermeesteren plaetse sullen ordonneren voor  
die gedeputeerden ende munster heeren] 
 
Die burgermeesteren worden geauctoriseert van de vroetschap 
omme voor 't collegie van de commissarissen ende gedeputeerden van 
Noorthollant, mitsgaders voor die commissarissen van de 
munsteringe bequame plaetse omme vergaderinge te 
ordonneren als oic logys voor Nicolaes Camerlinck, zoe- 
verre 't collegie van de gedeputeerden, mitsgaders die munster 
heeren hen begeren te Alcmaer te transpirteren. 
 
[in marge: advys vande vroetdcap om op te dachvaert ter Goude  
in te brengen] 
 
Up huyden den xiiiien septembris XVCLXXVII is bij de vroetscap 
het 1e point bij de staten generael geexponeert, beroerende dat die 
van Hollant haer quote van de ce penning bedragende iiii duysent gulden 
zouden opbrengen te Bruessele, geresolveert, dat men op te dachvaert 
ter Goude voor antwoort zal inbrengen, dat gemerct veel voirgaende 
contributien, den lande van Hollant niet mogelijck es haer 
voors. quote den bondtgenoten van Brabant ende Vlaenderen op te 
brengen, soe overmits die inundatie van de landen aldaer als oick 
om versceyden lasten daermede Hollant beswaert is. 
 
[Los inliggend blad , niet duidelijk of het bij deze folio hoort: 
 
Nairdien die saecke van ’t verlaet in questie 
tendeert tot ale bederffenisse der stede 
van Alckmair, zulcx zyn dien van Alcmair over- 
een gedraegen ende geresolveert dat men eerstdaechs 
dese saecke sal leggen in communicatie met 
dien van Geestmerambacht, Schagen ende Nyendorper- 
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coggen ende anderen, metten welcken die stede 
accoort hebben, die welcke gevisiteert ende 
dair inne metter selven vergeleecken weesende,  
zullen mijn E. Heere den commisaris heur 
redenen ende middelen breeder by geschrifte 
verthoonen ende oversenden, omme dair nair 
enqueste ende oculaer inspectie gedaen te  
worden nair behoiren, versouckende dair omme 
dat mijn E. Heeren gelieve die saecke in  
sursantie te houden. ] 
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Op 't anderde artikel vande propositie dunct die vroetscap aen bequaem  
antwoort daer op te zijn, dat die middelen in Hollant ende Zeellant ten  
gemene saecke gebruyckt, veel pregnanter ende wichtiger zijn  
dan die middelen in Brabant, Vlaenderen enz. voorgestelt, daer om niet  
geraden alhier veranderinge te doen. 
 
Op 't iiie dat die van Hollant niet mogelijk is mitte andere bondt- 
genoten voor desen tijt opten ouden voet te contribueren behoudelijk  
dat men die van Brabant ende Vlaenderen tot hoeren succoers sekere  
somme van gelt ter maent zal presenteren. 
 
Op 't iiiie ende ve articulen wort verclaert dat men voor dese  
tijt ten excuyse zal voorwenden die voor. lasten ende het  
onvermoegen als voren. 
 
Op 't vie ende laeste punt beroerende die munte, dunct die vroetscap  
dat men die gheene die van wegen 't lant van Hollant nu te  
Bruessel zijn ofte noch aldaer gesonden sullen werden, speciale  
last sal geven om te handelen mit die van Brabant ende Vlaenderen  
over eenparige voet van der munte, welverstaende dat zijlieden  
bemerckende dat die voet aldaer te nemen prejudiciabel zal zijn  
voor Hollant ende Zeellant, dat zij rapport anden heuren sullen moeten  
nemen. 
 
[in marge: den Staten vande uuytge- 
wekene renten voor  
St Jan 77 verscenen aen te  
dienen] 
 
Dat die gecommitteerden vande vroetscap der Staten van Hollant  
ende Zeellant sullen aendienen datter een generale ordonnantie gemaict  
mochte werden vande renten ende custingen staende opte stede van  
Hollant ende Zeellant, in 't particulier der uuytgeweeckene ende uuyt  
cracht vande pacifficatie weder ingecomen toebehoirende voor St Jans 
misse LXXVI verscenen off men die betalen zal off niet van gelijcken  
vande renten tot Amsterdam ende gelijcke steden thuys comende. 
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[in marge: gecommiteerden opten  
dachvaert ter Goude]  
 
Sijn bij de meeste stemmen vande vroetschap gecommitteert Philips  
Cornelisz ende meester Nanning van Foreest om opten dachvaert  
ter Goude te reysen, die advysen vande vroetschap in te 
brengen ende op andre voorvallende saecken te resolveren ende haer  
te conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: beroerende Cornelis Claes 
z. Heck] 
 
Die vroetschap gesien hebbende het advys vande commissarissen ende  
gedeputeerde Raden van Noorthollant in date den iien  
augusti laestleden, gestelt op sekere requeste bij eene Cornelis  
Claess. Heck, Zijne Excellentie gepresenteert mitsgaders sekere dispositie  
bij Zijne Excellentie daer op gedaen te Geertruydenberch den 1en  
septembris jegenwoirdich, heeft geresolveert die voors. dispositie  
niet te achtervolgen het en waer zijlieden bij wegen van justicie bij de            
voors. Cornelis Claesz. daer toe gecompelleert worden.  
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[in marge: Jan Tas versouck  
ontseyt] 
 
Aengaende van dat Jan Tas versoucht mit zijn craem deur- 
gaens in de weeck opte steene Mienter brug te staen,  
't selve wort hem ontseyt ende niet verder gegunt dan  
vrijdaechs ende saterdaechs aldaer te moegen staen mit zijn craem. 
 
[in marge: dat die vande Vroonre ende  
Swijnsmeer haer vaerten  
diepen] 
 
Dat men die vande Vroonremeer ende Swijnsmeertgen zal  
belasten dat zij eerstdaechs die vaerten diepen volgende 
haer octroy, off dat die stadt 't selve zal doen doen tot haeren  
costen. 
 
[in marge: dat men sal geven van  
lijffrenten de penningen acht] 
 
Aengaende 't versouck gedaen van wegen die kinderen vande Hollansche  
Tuyn om te hebben van haer custingen lijffrenten den penningen ses,  
wort den selven haer versoeck ontseyt ende gepersiteert bij de  
resolutie vande Staeten dat men zal geven lijffrenten den penningen acht. 
 
[in marge: hoe men die restanten vande  
ce penning sal innen] 
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Die vroetschap verstaet dat men tegens die geene die angesproken  
zijnde haer restanten vande ce penning nyet in en brengen, zal  
procederen tot apprehentie van heure persoon achtervolgende die  
executorialen daer van zijnde. 
 
[in marge: aen zijn Excellentie te versoecken  
bij provisie een tot officier  
te ordonneren] 
 
Is geresolveert eendrachtelick bij de vroetschap dat men aen  
Zijne Excellentie sal versoecken dat hij ter nominatie een bequaem  
man bij provisie wil committeeren tot den scoutampte der stede  
van Alcmaer, ter tijt ende wijle die vroetscap beter sal  
voorsien zijn om volgens 't octroy offe wille van Zijne Excellentie  
drie te nomineren waer uuyt zijne Excellentie een sal tot offitier der  
selver stede stellen. 
 
[in marge: opten 16 septembris 77 es Jan  
Dircxs. substituyt bij provisie hier  
toe genomineert bij de meeste  
stemmen] 
 
[in marge: vande ce penning van de huysen  
x gulden ende daer beneden verhuyert  
exempt te houden enz.] 
 
Up huyden den xvie septembris XVC LXXVII is bij de meeste stemmen vande  
vroetscap geresolveert dat men in 't collecteren vande tegenwoirdigen  
ce  penning  in de steden exempt sal houden alle huysen ende cameren  
tien gulden ofte daer beneden verhuyert, niettegenstaende het placcaet  
van de ce  penning,  daer geen mentie van en maict, alsoo 't selve  
opentlick tot Haerlem geresolveert es dat men oick volgende die  
resolutie bij die van Hollant genomen van de ce  penning  van de landen,  
zal in Noorthollant afftrecken die schellingen opte morgen aldaer  
ommegeslaegen tot stoppinge van de Waterlantsche dijck als oic die  
stuver opte morgen, behoudelick dat men tot Horen in communicatie  
legge of men van die lande sorterende onder de steden zal die ce  
 penning  collecteren volgens 't laeste resolement dan off men nae den 
teneur van 't placcaet die selffde van nieus sal laten tauxeeren. 
 
Sullen oic die gecommitteerde vande stadt te horen angeven vande leninge  
bij de steden ende platten landen alhier gedaen tot ontset van die  
van Ziericzee, namentlic dat die van Alcmaer persisteren bij de  
voorgaende resolutien die daer accordeert vande leningen aff te trecken  
van de voorgaende ce penning . 
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[in marge: gecommitteerden opten  
dachvaert te Horen] 
 
Sijn voorts bij de meeste stemmen gecommitteert om opten dachvaert tot 
Horen te reysen, 't voorgaende advys in te brengen, ende op andere 
voorvallende saecken te resolveren, Claes Heyndricxs. burgermeester ende 
Evert Janss. Stuyling. 
 
[in marge: den snijders te bevelen  
den cousmakers ongemo- 
lesteert te laeten] 
 
Is oick geresolveert dat burgermeesteren den deken ende raets van 
't snijders gilde wel scharpelijk sullen belasten dat zij achtervolgende 
scepenen vonnis den cousmakers ongemolesteert laeten, renuncerende 
ofte desisterende vande processe tegens de voors. cousmakers angeleyt 
ende zoe verre zijlieden sulcx niet en deden, dat die burgemeesteren op 't 
believen vanden vroetschap daer inne verder sullen versien, 't zij met 
casseringe vande brieff ofte anders zo zij te rade sullen vinden. 
 
[in marge: mit Aerian Groen te accorderen  
van 't aelbasteren beelt] 
 
Sullen burgermeesteren mit Aerian Groen over het aelbasteren beelt  
den Spangaert mit wille van burgermeesteren gegeven, accorderen 
zo zij best connen ten hoochsten tot thien gulden. 
 
[in marge: vande koeyen opte Conincx- 
wech te ordonneren] 
 
Is mede geresolveert dat men den toecomende slachtijt die 
koeyen sal ordonneren opte Conincxwech, volgende die 
voortgaende keuren doch tot discretie van burgermeesteren. 
 
[in marge: gecommitteerde om te  
reysen tot Rustenburch,  
getuygen te horen ende  
den commissaris die gelegent-  
heit der saecken te  
remonstreren] 
 
 
Up huyden den xxen septembris XVCLXXVII, soe zijn mitte 
meeste stemmen van vroetschap collegialiter vergadert zijnde, 
gecommitteert die offitier, een vande burgermeesteren ende Jacob Dircx 
z. om haer mitten eersten tot Ursem, Rustenburch ende 
Hensbrouck te transporteren ende aldaer eenige getuygen te 
horen beroerende 't Verlaet bij die van Horen tot Rustenburch 
gepoocht te leggen, ende haer voorts te voegen bij den 
commissaris om den selven die gelegentheyt der saecke ende 
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gerechticheyt der stede aen te dienen ende remonstreren. 
 
[in marge: gecommitteerden tot Horen  
ende op 't recolement  
vande ce penning] 
 
Sijn voorts Jan Cornelisz. Comans ende Bruyn Gerritss. 
gecommitteert om tot Horen opten dachvaert den xxven deser maent 
te reysen, ende daer mette andere steden opte voorvallende 
saecken te resolveren ende te procederen op 't recolement 
vande ce penning. 
 
[in marge: vande geestelicke goeden] 
 
In communicatie geleyt zijnde off men die geestelicken goeden zal 
vercopen dan niet, is geresolveert dat men die vercopinge 
vandien niet sal doen maer voegen nae 't inhouden vande 
pacificatie. 
 
[in marge: dat burgermeesteren sullen  
vereysschen na de brieven  
van 't papengilde] 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren  mit alle mogelicke 
middelen sullen ondersouck doen zo an Andries Symonsz. 
Cluyver, meester Jan Adriaenss. als anderen, om te becomen die 
brieven van 't papengilde toecomende. 
 
99v  
 
[in marge: ande camer vande rekening  
te scrijven dat die studie  
niet en vermach die waech 
te beleeven] 
 
Up huyden den xxiiien septembris XVC LXXVII soe es bij de 
vroetscap collegialiter vergadert zijnde, eendrachtelicken gere- 
solveert, overmits het onvermoegen vande stadt ende groot gebreck 
van gelt, dat ande camer vande rekeningen sal scrijven, dat 
die stede in haer vermoegen niet en heeft om die penningen 
op te brengen tot believinge vande Coninklijke Majesteit wage alhier 
behoevende, ende daeromme mijn heeren vande rekeninge van haer 
presentatie ende aenbiedinge bedancken zullen. 
 
[in marge: Druyff gecommitteert om  
den advocaet ende procureur  
te haelen] 
 
Is mede geresolveert eendrachtelijk, dat men in alre ijle den 
advocaet ende procureur vande stadt in Den Hage zal ontbieden om 
haer hier ter plaetse te laten vinden ende haer te informeren 
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ende alles te prepareren, beroerende die questie van 't Verhaet tegens 
die van Horen, waer toe Cornelis Claesz. Druyff gecommit- 
teert es.  
 
[in marge: Cornelis Claesz. Heck geen  
extract te geven] 
 
Is voorts eendrachtelijk geresolveert dat men Cornelis Claess. 
Heck geen extract sal geven uuyt het vroetschap bouck 
vande resolutie vande vroetscap, genomen op te dispositie bij 
Zijne Excellentie op zijn regte gestelt, maer dat hij voorts zal 
mogen procederen zo hij te rade vinden zal. 
 
[in marge: ordonnantie opte wacht  
te maken] 
 
Voorts worden burgermeesteren mitte gerechte geauctori- 
seert om een ordonnantie te maeken zowel opten 
dachwacht als op te nachtwacht. 
 
[in marge: gecommitteerde van een  
ordonnantie te concipieren  
op 't slachen vande  
burgers beesten] 
 
Is noch geresolveert dat die slaegers vande beesten drie 
vande heuren sullen committeren die mit Claes Gerritss. 
Schuyt ende Claes Janss. Gorter vinders een ordonnantie sullen 
concipieren, zo op 't slachten vande beesten als het loon van dien, 
ende die den burgermeesteren overleveren om den vroetscap 
angedient ende bij den selven daer inne gedisponeert te  
worden nae behoiren. 
 
[in marge: gecommitteerden in Den Haech  
te reysen] 
 
Up huyden den xxviien septembris anno XVC LCCVII soe zijn bij de 
meeste stemmen vande vroetschap collegialiter vergadert zijnde, gecom- 
mitteert Jan van Foreest officier, Aelbert Cornelisz. Comans 
burgermeester, ende Jacob Dircxss. om in Den Haech te reysen ende voor 
commissarissen te compareren tegens die van Horen, beroerende 't Verlaet 
in de Berckmer ofte Nieuwen dijck bij die van Horen gepoocht te 
leggen. 
 
[in marge: hier op die molenaers ygelijk  
apart gehoort, hebben belooft  
te malen ende halen ende brengen  
gelijck zij gewoonlick zijn te  
doen] 
 
Voorts es bij de vroetscap geavoyeert die interdictie bij schout, 
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burgermeesteren ende gerechte, den molenaers op gisteren gedaen, ende es 
voorts geresolveert dat men ex superabundanti den molenaers yegelijk 
apart sullen ontbieden ende haer bevelen dat zij die gemeente sullen geryven 
mit malen, halen ende brengen gelijck zij gewoonlick zijn te doen, ende 
bij weygeringe vandien dat burgermeesteren haer verbieden sullen binnen 
een halff jaer niet te malen, ende middeler tijt niet werden geadmitteert 
te moegen werden. 
 
100 
 
[1577] 
 
[in marge: burgermeesteren geauctori- 
seert termijn brieven ende  
lant te vercopen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren bij de vroetschap geauctoriseert om eenige 
termijn brieven ende lant off erff den stede toebehoirende te vercopen 
om die stede een weynich te ontruymen van haere schulden ende lasten, 
mits dat die geene die de termijn brieven off landen copen, niet in 
betalinge sullen moegen brengen 't gene haer vande stadt compt. 
 
[in marge: personen tot die dach  
wacht] 
 
Sijn voorts bij de meeste stemmen vande vroetschap tot den dachwacht 
gecommitteert ende geordonneert Cornelis Pieterss. Geerloff, Claes Cornelisz. 
Harding, Cornelis Bruynsz., Theusz. Arysz., Louris Maertss. ende 
Abraham. 
 
[ in marge: aengaende die presentatie van  
Jan Claesz. Talman] 
 
Aengaende die presentatie bij Jan Claess. Talman voor den hove van 
Hollant gedaen, sullen die gecommitteerden vande stadt reysende in Den 
Haech die selve presentatie mit den advocaet ende procureur communiceren, 
ende het geene zij prouffijtelicxte voor den stadt bevinden daer 
inne te moegen doen. 
 
[in marge: vande vereeringe graeff  
Jan van Nassau te  
doen] 
 
Op huyden den xvien octobris anno CVCLXXVII, soe es bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat men bewilligen zal in de 
gratuyteyt bij den lande van Hollant aen graeff Jan van Nassau 
te doen, mits dat die van Noorthollant in de selve vereringe niet 
hooger getangeert sullen worden dan die quotisatie bij Zijne Excellentie 
eertijts gemaict, mits oic in gevalle die van Zeellant refuseren 't voors. 
gescenck te doen, dat men 't selffde te dien rescpete zo veel minder 
sal maecken. 
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[in marge: aen Claes Harcxss. te  
scrijven] 
 
Voorts dat men Claes Harcxss. gecommitteerde raet neffens Zijne Excellentie 
bij speciale missive vrientlick sal bidden dat hij ter liefte van de 
stadt wil persisteren in zijn tegenwoirdige dienst voor het toecomende 
halff jaer, up dat voor die stede Alcmaer geen prejudicte en vallen, 
zo die van Noorthollant yemant van Horen ofte elders daer 
souden willen committeren, mits dat op zijn verder versouck die 
burgermeesteren mit hem naerder sullen spreken. 
 
[in marge: aengaende den gecommitteerde  
opten dachvaert tot Leyden] 
 
Dat die geene die van stadtstwegen compareren sullen bij de Staten 
van Hollant opten dachwacht vande xxviiien deser tot Leyden, aen 
sullen houden dat die vande Goude die penning van haer middelen 
procederende sullen inne brengen, mits oick dat zij insisteren sullen om 
haer oude gewoonlicke sitplaetse in den Staten te hebben. 
 
[in marge: vande bagijnen goeden te  
versoecken in eygendom] 
 
Is mede geresolveert bij de meeste stemmen dat men bij requeste 
ande Staten van Hollant sal versoecken om alle die landen, huysen, 
erffven ende renten vande bagijnen tot Alcmaer in eygendom te vercrijgen, 
mits conditie dat men den conventualen voors. versekeringe zal doen 
van een eerlicke alimentatie. 
 
[in marge: plaetse tot het gescut  
te ordonneren] 
 
Dat die burgermeesteren mitte fabryckmeesteren sullen ordonneren sekeren 
plaetse omme 't groff gescut daer bij provisie te leggen.  
 
100v 
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[in marge: advys op te dachvaert tot  
Leyden in te brengen] 
 
Op huyden den xxiien octobris anno XVCLXXVII soe is bij de meeste 
stemmen vande vroetschap collegialiter vergadert zijnde, goet gevonden 
dat die gecommitteerden die van stadtswegen op ten dachvaert tot Leyden 
reysen sullen, voor rapport inbrengen sullen dat die vroetschap bewillicht 
om een jong-gesel tot stadtscosten in de universiteyt van Leyden te  
houden, in gevalle die andere steden van Hollant daer inne mede 
con descenderen, mits dat men een ordonnantie sal maecken ten eynde daer 
toe die schamelste ende bequaemste jongers geëligeert ende vercosen 
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moegen werden. 
 
Voorts in communicatie geleyt zijnde off die vroetschap niet geraden vint 
volgende 't concept vande Staten, dat men opheven souden drie jaeren langh 
telckens een honderste penning om daer mede te betalen den rentmeesteren ende 
renten tot laste van 't lant van Hollant staende: is geresolveert dat men 
eerstdaechs souden mitten rentmeesteren naerder spreecken ende termijnen zo men 
best conde, mit haer maecken, maer also die ce penning nu zeer dickmael 
vergadert, in omme 't gemeen volck tegens die aenstaende jaeren niet 
weerslachtich te maicken, dat men van stede wegen voor rapport op den 
dachvaert souden inne brengen dat die stede Alcmaer tevreden waer  
zoveel jaer ce penning bedraecht, daertoe te gelden ende op te brengen. 
 
In communicatie voorts geleyt zijnde off die vroetschap geraden vint een 
generael ontfanger te stellen over heel Hollant off dat yegelijck stadt 
tot synen coste ende pericule een ontfanger soude stellen, is geresolveert 
ende voor goet ingesien datter een ontfanger generael over geheel 
Hollant geordonneert soude worden, mits dat die selve een substituyt 
in Noorthollant soude stellen, die binnen Alcmaer nae ouder 
gewoonte zijn residentie soude houden, mits dat die selve substituyt 
die penning tot zijnen coste zal innen ende geen penning uuytkeren dan 
ter ordonnantie van 't collegie in Noorthollant. 
 
Voorts is raetsaem gevonden voor rapport in te brengen, dat 
benefitia iuris patronatus sullen staende blijven ten gifte vande 
rechtelicke collateurs, mits dat zij die selffde benefitien sullen 
confereren tot een jongen die men ter scholen houdt off houden wil, 
mits oick dat in elcke quartier een opsiender worde gestelt 
die regyster hebben sal vande voors. benefitien ende sorge dragen dat se 
geconfereert worden als boven. 
 
Dat men voor advys inbrengen sal vande impost vande horende 
beesten, voor dese tijt te enemael aff te setten, mits supplerende 
't selve mit alsulcke middelen als men best sal connen bij brengen. 
 
Dat die gecommitteerden opten dachvaert in 't college sullen 
proponeren off men d' impost van bier, wijn ende brandewijn 
niet wat sal mogen verlichten, ende oic het convoygelt vande goeden 
uuyten lande gaende affsetten, welverstaende dat zij haer mitte 
meeste stemmen sullen conformeren ende oick in de continuatie 
vande middelen vande vine bewilligen. 
 
101 
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[in marge: gecommitteerden opten  
dachvaert tot Leyden] 
 
Sijn bij de meeste stemmen gecommitteert mr. Nanning van Foreest ende 
Bruyn Gerritss. om opten dachvaert tot Leyden den xxviiien deser maent 



267 

 

te compareren, die voorgaende resolutien voor advys in te brengen, ende 
op andere voorvallende saecken te resolveren. 
 
[in marge: van de organist an te  
nemen 
is de organist bij burgermeesteren 
angenomen om 52 gulden 's jaers, dat bij de vroetscap 
geavoyeert es opten 24 octobris 1577] 
 
Sijn burgermeesteren gecommitteert om mitten organist te handelen ende tot 
stadt costen an te nemen soe sij best sullen connen, en mits dat die 
kerckmeesteren daer bij sullen doen zo zij eenichsins mogen. 
 
[in marge: van de jonge bagijnen weyt  
te mogen vermangelen 
welcke permitatie bij burgermeesteren gedaen es ende es bij den  
vroetscap geavoyeert opten 24 oktobris 77] 
 
Sijn noch die selve burgermeesteren geauctoriseert om den jonge bagijnen 
weyt te moegen vermangelen mitte regenten vande arme weeskinderen 
tegens 't lant den weesen toecomende, leggende bij de siecken. 
 
[in marge: op wat conditie men mit  
die van Horen zal  
mogen accorderen] 
 
Is geresolveert dat men die gheene die compareren sullen op den xxven dach 
deser maent voor commissarissen vande hove van Hollant tegens die 
van Horen, sal speciale laste geven om mit die van Hooren te  
accorderen over die costen vande tegenwoirdigen processe, behoudelick 
altijt dat die van Horen noch in de Berckmerdijck noch in den 
Nieuwendijck geen verlaet ofte sluys sullen beloven te leggen. 
 
[in marge: iiic gl op lijffrenten te  
mogen nemen] 
 
Sijn burgermeesteren geauctoriseert om drie hondert gulden op 
lijffrenten te nemen ten lijve van twee oude personen, ende den 
langstlevende van beyden, ende daer voor te beloven vande hondert gulden 
negentien te renten. 
 
[in marge: mitten dijckgraeff vande  
Schoreldijck te accorderen] 
 
Sijn noch burgermeesteren geauctoriseert mitten dijckgraeff vande 
Schorelschen dijck zo veel die stede die angaet, te accorderen 
zoe nae zij best connen. 
 
[in marge: opte seepvaten ordonnantie  
te s maken] 
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Noch zijn burgermeesteren mitte gerechte gecommitteert om sekere 
ordonnantie te maken opte seepvaten ende anders tot versoucken van de 
cuypers, sulcx zij tot welvaert deser stede bevinden sullen oirbaerlicxte 
te zijn. 
 
[in marge: vande landen vande reguliers  
te verhuyeren] 
 
Aengaende de landen vande reguliers den stede in panschap 
gegont ende noch niet uuytgegeven, is geresolveert dat burgermeesteren  
die selve landen sullen moegen verhuyeren volgende voorgaende 
resolutie. 
 
[in marge: advys opte dachvaert  
tot Horen in te brengen] 
 
Op huyden den xxiiiien octrobris anno XVCLXXVII soe is bij de  
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat die geene die 
opten dachvaert tot Horen sullen, sullen onderstaen bij wie die scepen die 
op Spangien varen, willen gearresteert zijn ende dat men die selve niet en sal 
ontslaen dan mite weete van die van Suythollant ende Zeellant opdat daer 
deur geen disordre en come. 
 
Is voorts bij de meeste stemmen goetgevonden het eerste artikel van de 
satisfactie van die van Amsterdam bij Zijne Excellentie onderteyckent, te 
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avoyeren, behoudelick dat men geraden vint daer bij te voegen dat men  
an wederzijden die vande gereformeerde religie niet en sal infurieren  
noch irriteren mit woorden oft wercken. Dat men oic in heur huysen  
geen ondersouck sal doen oft yemant in zijn huyse hem mochte oeffenen  
in die religie, dat men oick geen schandale ofte ergernisse zal verstaen 
te zijn off yemant voor bij het sacrement autaeren ofte beelden ginck 
sonder reverende te doen, dat oick ten laesten uuyt het artikel gelaten 
worde die straff van vredebraecke off op te begraeffenisse van 
yemant vande religie meer personen hadde als xxv. 
 
Beroerende het iie poinct vande voors. satisfactie, mentionnerende vande 
soldaten ende capiteynen, dat men bij forme van advys 't selve 
zal mogen ingaen, mits dat men Zijne Excellentie als stadthouder 
sal laten die selve capiteynen of te houden in dienste of te andere 
aen nemen, als die noot sulcx vordert, dat oick die van 
Amsterdam geen van haer knechten sullen casseren dan mit wille 
Zijnder Excellentie, mits oick dat men eerst zal onderstaen oft die 
knechten bij die van Amsterdam uuyt haer stadts buydel 
betaelt sullen worden dan niet. 
 
Het iiie artikel wort geavoyeert mits dat die van Amsterdam 
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mede sullen contribueren over haer morgentalen ende goeden buyten 
haer stadt gelegen. 
 
Het iiiie, ve ende vie artikelen worden geavoyeert. 
 
[in marge: gecommitteerden opten dachvaert  
tot Horen] 
 
Sijn voorts bij de meeste stemmen gecommitteert Philips Cornelisz. 
ende Harck Jansz. om tot Horen opten dachvaert te reysen 
ende die voorgaende resolutien inne te brengen ende op andere 
voorvallende saecken te resolveren. 
 
[in marge: Anthonis Genietst vrijheyt  
van excys] 
 
Is voorts Anthonis Geniets superintendent vande Grave 
van Egmont, bij de meeste stemmen vande vroetschap bij 
provisie ende tot wederseggen gegont vrijheyt van excys vande 
stadt wijn, bier, beesten ende greynen, ingaende jaersdach eerst 
comende, mitsgaders vrijheyt van schutterie ende andere stadts 
offitien ende oick vande exuwe voor hem ende zijn huysvrou, 
mits dat zijn kint ofte kinderen alhier hijlickende onder 't recht 
van exue staen sullen, volgende stadts ordonnantie. 
 
[in marge: vande nootelicke wercken  
vande kerck te doen  
maken] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren sullen besien wat 
reparatien notelicke an de kercke gedaen moeten worden, ende die 
wercken die nodich bevinden te doen maken, mits dat die 
kercke daer toe soe veel sal betalen als zij eenichsins 
vermach. 
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[in marge: Pieter Cornelisz. predicant  
gegont ses jaer lanck  
's jaers 25 gl] 
 
Is Pieter Cornelisz. predicant bij de vroetschap gegont 
ses jaeren langc, telcken jaere vijffentwintich gulden in de 
plaetse vande huyshuyer sel waer van 't eerste jaer wesen zal may naestcomende, 
welverstaende indien hij voor die ses jaeren offlivich worde 
dat die stede zijne weduwe alsdan niet verder betalen zal 
dan dat jaer dat begost is. 
 
[in marge: den weduwe van Olbrant  
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Molenaer gegont 't gebruyck 
vande Wagenwech] 
 
Is voorts den weduwe van Olbrant Molenaer tot weder- 
seggende vande vroetschap gegont 't gebruyck vande Wagenwech 
van de Kermerpoort tot die Molenwerff toe, mits dat zij die 
selve wech tot haer coste onderhouden zal. 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert  
mit den pensionaris te  
accorderen] 
 
Sijn burgermeesteren eyntelicken geauctoriseerd om mit meester Nanning 
van Foreest pensionnaris te handelen ende accorderen op zijn 
versochte verhoginge van salaris zo nae zij best connen. 
 
[in marge: burgermeesteren mit den offslager  
te accorderen] 
 
Op huyden den xvien novembris anno XVCLXXVII soe zijn 
burgermeesteren gecommitteert om mit den offslager te accorderen 
vande offslach opten ouden voet mitten vischbancken, mits den 
pacht wat verhogende zo zij 't selve te wege connen brengen, 
zo niet hem die om den ouden pacht dit toecomende jaer te gonnen. 
 
[in marge: dat die verpachtinge vande  
imposten van Heyloe enz.  
hier sal geschien] 
 
Voorts is geresolveert dat burgermeesteren mitte gerechte bij den 
commissarissen opte verpachtinge vande imposten geordonneert, anhouden 
ende insisteren sullen dat die verpachtinge vande imposten vande 
dorpen van Heyloe, Limmen, etc. binnen deser stede sal geschien 
volgende 't oude gebruyck, ende bij weygeringe vandien die ver- 
pachtinge binnen deser stede op te houden. 
 
[in marge: van 3 off 4 vande oude  
collecteurs die restanten  
vande ce  penning te innen] 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren drie ofte vier vande 
voorgaende collecteurs sullen bewilligen om die restanten 
van de ce penning volgende 't recuel onder sekere conditien ende 
salaris te innen. 
 
[in marge: aengaende die penningen die Mostart  
vande stede versoeckt vande  
kercke wegen] 
 
Aengaende die penningen die Guillaume Mostaert versoekt vande 
stede als meer vande kercke wegen uuytgegeven dan ontfangen 
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te hebben, persisteert die vroetschap bij de notulen diesaengaende 
bij de magystraten van 't Noorderquartier gemaict. 
  
[in marge: beroerende die verlopen renten  
vande stede] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert off die verlopen renten 
op te stede staende te betalen, off die tot een somme te 
reduceren ende op renten te houde de penningen  viii op lijffrenten off 
xvi op lossrenten, volgende die resolutie van de Staten sulcx sijlieden nae de 
gelegentheyt ende qualiteyt vande personen bevinden sullen te behoiren. 
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[in marge: van 't quoyer vande ce penning  
te vesekeren] 
 
Sijn voorts Evert Jansz. Stuyling, mr. Jan Adriaensz. ende  
mr. Adriaen Anthonisz. gecommitteert om 't quoyer vande 100e penning 
van huysen te deursien, die huysen ofte camerkens thien  
gulden ende daer beneden in huyer waer geldende off te nemen,  
den ongetauxeerde nieuwe huisen bij te voegen, ende soe staet  
te maken hoe veel die ce penning bedraegen mach, voorts  
haer te informeren op te ce penning vande landen, off zij geraden  
vinden dat die sal blijven bij de voorgaende tauxatie in den  
polders gedaen dan oft daer een nieuwe tauxatie dient  
gemaect te zijn. 
 
[in marge: collecteurs vande ce penning  
vande huysen] 
 
Sijn voorts Pieter Florisz, ende Claes Cornelisz. Nolleman  
gecommitteert om den ce penning van de huysen te collecteren 
op alsulck salaris als die voorgaende collecteurs genoten  
hebben. 
 
[in marge: gecommitteerden opten dach-                                 
vaert tot Horen] 
 
Op huyden den xviien novembris XVC LXXVII, soe zijn  
bij de meeste stemmen vande vroedschap gecommitteert Aelbert  
Cornelisz. Comans burgermeester ende Philips Cornelisz. om  tot  
Horen op ten dachvaert te reysen, mit volcomen last om  
daer eyntelik te resolveren op't geene daer geproponeert  
zal worden. 
 
[in marge: continuatie vande fabryckmeesteren] 
 
Op huyden den lesten novembris anno XVCLXXVII, soe  
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zijn bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde  
Evert Jansz. Stuyling ende Buwout Rijckertsz. gecontinueert  
tot fabrijckmeesteren, roymeesteren ende exumeesteren voor het  
toecomende jaer van LXXVIII. 
 
[in marge: an Torenburg te scryven  
ende hen te committeren  
opte dachvaert tot Horen  
te resolveren] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren een missive an  
Torenburch scrijven ende inde selve hem committeren sullen  
om van stede wegen te resolveren op't point vande scepen  
seyke leggende ende op Portugael willende, mitsgaders andere  
voorvallende saecken. 
 
[in marge: vande debiteuren vande ce  
penning uuytstellinge te  
gecomen onder obligatie] 
 
Is voorts geresolveert dat men den geenen die noch den cen  
penning schuldich zijn, ende niet vermogen gereet gelt te geven            
sal gonnen xiiii dagen uytstellinge, mits dat die selve  
suvere obligatiën sullen passeren in handen vande collecteurs. 
 
[in marge: van ce penning vande huysen  
bij den soldaten geoccupeert] 
 
Voorts is geresolveert dat d'eygenaers wiens huysen bij de  
soldaeten geoccupeert zijn geweest, ende daer geen huyer off  
genoten hebben, sullen voor die tijt vrij zijn vande ce penning. 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert  
te copen die camer van  
Reyer Janssz. Wever] 
 
Sijn burgermeesteren gecommitteert om die camer van Reyer 
Jansz. Wever staende opte Nieuwe Sloot tegens die Crebbe-  
steech over te copen, so nae zij best connen. 
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[in marge: van Cornelis Claesz. Heck] 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren alsulcken antwoort 
als op huyden den vroetscap voorgelezen es, scrijven sullen ande  
hove van Hollant op te besloten brieven bij Cornelis Claesz.  
Heck vande selven hove geobteneert. 
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[in marge: burgermeesteren ende gerechte  
gecommitteert mitte soldaten  
van't Alcmaer vaendel te rekenen] 
 
Op huyden den xiiien decembris anno XVCLXXVII, soe es bij de  
vroetschap collegialiter vergadert zijn, geresolveert dat burgemeesteren  
ende gerechte mitte soldaten die onder het Alcmaer vaendel  
gedient hebbende sullen moegen rekenen in sulcker voegen als bij  
't gemeen lant gedaen wort, mits den selven in affslach brengende die  
proviande ende andere dingen die zij ontfangen hebben ende voorts  
mitten selven te accorderen op't believen vande vroetschap. 
 
[in marge: dat men pagen nae Haerlem  
sal seynden om vlot  
vaerdich recht te  
versoecken tegens Cornelis  
Benninck] 
 
Is voorts geresolveert dat men Cornelis Govertsz. mit procuraetie  
en instructie nae Haerlem zal seynden om vlot vaerdich  
recht te versoecken op't arrest bij Cornelis Benninck gedaen  
op te wagen ende paerden toecomende Jan Jacobsz Coopman om  
betalinge te hebben vande renten die de voors. Benninck op te stede  
van Alcmaer sprekende heeft. 
 
[in marge: beroerende 't slot van des  
gouverneurs rekening] 
 
Voorts es geresolveert op 't versouck vande gouverneur Sonoy  
eysschende betaelinge van 't slot van zijne rekening dat men  
den selven gouverneur sal betalen het en waer op 't rapport  
vande commissaris vande rekening den collegie tot Horen deuchdelick 
ende wichtige redenen moveerden ter contrarie. 
 
[in marge: beroerende de vaert  
van Castricum] 
 
Beroerende die binne vaerte van Castricum tot Alcmaer tot  
geryff vande huysluyden besuyden Alcmaer geseten, is verclaert  
dat men de hooftingelanden daer op sullen aenspreken die  
daer sullen ondertasten of't conde geschien mit bewillichinge  
van die van Haerlem. 
 
[in marge: dat burgermeesteren opte  
missive van Heyndrichen  
Claes sullen rescriberen] 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren sullen rescriberen an den  
hove van Hollant op te missive bij Heyndrickgen Claesdr.  
geobtineert vande selven hove. 
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[in marge: dat burgermeesteren den tauxateurs  
sullen spreken opte tauxatie  
van 't erff van Willem  
Lourisz.] 
 
Dat burgermeesteren den tauxateurs sullen spreecken op te tauxatie  
bij haer gedaen van't erff van Willem Lourisz.  
Visscher op't Nieuwelant ende haer vragen off zij haer niet  
geabuseert en hebben. 
 
[in marge: Steenhuys ende Torenburch  
in de wet te mogen  
nomineren] 
 
Is noch geresolveert dat men Jan Jansz. Steenhuys ende mr.  
Jacob van Thorenburch mede tot die wet sal moegen  
nomineren dies gelieft. 
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[in marge: gecommitteerde om mit die  
van Amsterdam te handelen  
van haer satisfactie] 
 
Op huyden den xvien decembris anno XVC LXXVII sijn bij de meeste  
stemmen vande vroetschap collegialiter vergadert zijnde, gecommitteert 
Philips. Cornelisz. ende Aelbert Cornelisz. burgermeesteren  ende elcx van  
hen bijsonder om tot Delft te reysen ende mitte gedeputeerden van  
d'andere steden van Hollant op die saecke ende satisfactie van die van  
Amsterdam te advyseren ende te besluyten sulcx zij ten meesten dienste  
versekerheyt ende welvaren vanden lande bevinden sullen te behoiren. 
 
[in marge: dat die secretaris mitte nominatie  
van de wet sal reysen] 
 
Is voorts geresolveert dat Lobbrant Jacobsz. Coren, secretaris  
mitte nominatie vande nieuwe wet nae Delft an den Raet van  
Staten sal reysen om die electie te versoecken. 
 
[in marge: dat mr. Nanning jaerlicx  
iiicxxv gulden hebben sal] 
 
Is voorts geavoyeert 't accoort bij burgermeesteren mit mr. Nanning  
als pensionaris gemaict, te weten dat hij van nu voort  
an sal hebben drie hondert xxv gl. jaers, mits dat hij gehouden  
zal wesen te reysen, als hij daer toe bij burgermeesteren ofte vroetschap  
gecommitteert wort. 
 
[in marge: dat die stadt Aelbert Cornelisz.  
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ende Harck Jansz sal  
indempneren] 
 
Is mede geresolveert dat die stadt Aelbert Cornelisz. Comans  
ende Harck Jansz. sal indempneren vande obligatie die zij op haer  
privé naem Hans Colterman als ontfanger generael van  
wegen die stadt verleden hebben. 
 
[in marge: Jacob Allertsz. Pannebacker  
vrij van exu ende scutterie] 
 
Is voorts Jacob Allertsz. Pannebacker van Horen gegont  
voor den tijt van acht naestcomende jaeren vrijheyt  
van exu ende exemptie vande schutterie. 
 
[in marge: burgermeesteren gecommitteert  
om mit Barber Claesdr.  
van Heyloe te accorderen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren gecommitteert om mit Barber Claesdr.  
van Heyloe als erffgename van Jan Luyt van Heyloe  
te accorderen vande xiiii gl. iiii stuyv. bij Marij Haens in handen  
van burgermeesteren anno LXXIIII geconsigneert, toecomende den voors. 
Jan Luyt. 
 
[in marge: van Matheus Gerritsz.  
wijn excijs bij Zijn Ex.  
gedroncken] 
 
Op huyden den xxen decembris  XVC LXXVII is bij de vroetschappe  
collegialiter vergadert wesen, geresolveert dat men Matheus  
Gerritsz. voor antwoorde sal geven dat die vroetschap  
persisteert bij de apostille hem eertijts op sijn regte gegeven,  
beroerende de stadts excijs vande wijnen bij Zijne Ex.  
gedroncken als hij laestmael tot Alcmaer was. 
 
[in marge: dat die tresorier sijn restanten  
zal innen] 
 
Is mede geresolveert dat den tesaurier den restanten van zijn  
jaere belast sal werden te innen, achtervolgende die voorgaende  
resolutie, eertijts genomen, ende volgende dien te procederen op  
Jacob Allertsz. ende Matheus Gerritsz. ende andere pachters vande  
bier, wijn ende andere excijsen ende alle andere stads incomen. 
 
104 
 
[1577] 
 
19 dec. 
 



276 

 

[in marge: mit het Alcmaer vaendel  
te rekenen] 
 
Voorts zijn burgermeesteren mitte gerechte geauctoriseert omme mittet  
Alcmaer vaendel eerstdaechs aff te reeckenen ende heurluyden op  
daegen ofte anders te betalen soe sij best sullen connen ofte mogen. 
 
[in marge: mit Meyns Focx te  
accorderen] 
 
Worden burgermeesteren mede geauctoriseert omme yemant buyten  
't collegie vande vroetschap te nomineren als seghsluyden op haeren  
zijde tegens Meyns Focx pretenderende an den stadt van Alcmaer  
yet ten achteren te zijn. 
 
[in marge: van 't accoort mit Jacob  
Allertsz. gemaict vande  
wijnexcijs van zijne  
exellentie] 
 
Op huyden den xxviiien decembris  anno XVC LXXVII soe es bij de  
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, geavoyeert het  
accoort bij burgermeesteren gemaict mit Jacob Allertsz. als pachter  
vande wijn excijs, te weeten dat hij sal hebben voor den  
excijsen vande wijnen bij zijne Excellentie gedroncken, eens acht ende  
dartich gulden. 
 
[in marge: van niemant nae het  
sluyten in te laeten] 
 
Is mede geresolveert dat men van nu voortaen nyemant nae  
't sluyten vande poorten off boomen sal inlaten, verbiedende bij expresse  
den capiteynen vande schutterie ter contrarie van desen te doen,  
't en waere die gouverneur off yemant van stede wegen  
uuytgeweest zijnde, begeerde 's avonts off in der nacht ingelaten  
te worden. 
 
[in marge: dat men Augustijn van  
Teylingen die restanten  
in rekeningen sal passeren] 
 
Op huyden den lesten decembris  anno XVCLXXVII is bij de vroetschap  
collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat men Augustijn  
van Teylingen als tresorier van 't jaer LXXV in rekeninge  
passeren zal, die restanten hem resterende vande huyer van de  
fugitive huysen, te weeten van Dirck Jansz. Snijer v gulden, 
Jan Hoeckhuys xvii gl. vii stuyv., Heyndrick Claesz. iiii gl. x st., die  
vrou uuyte Vriessche poort xiiii st., IJsbrant Claesz. viii gulden ende  
Fij Jan Doeven vii gl., alsoe die selve op deze tijt nyet  
retouvrabel en zijn. 
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[in marge: mit Horen 't accort vande  
exu te vernieuwen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren bij de vroetschap geauctoriseert  
om mit de stad van Horen te vernieuwen het  
accoort ende overcoomste vande vrijheyt van exu. 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren  
Coedijck die begeert off te lossen een rente van ses gulden 's jaers  
die het papegilt op hem sprekende heeft, sullen verlijen acte  
van indempnite alsoe die principale brieff niet te becomen  
es. 
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[in marge: advijs vande vroetschap op  
sekere penningen opte dachvaert  
in Den Haech in te brengen] 
 
Op huyden den viiien january  anno XVC LXXVIII stilo communi  
soe es bij de vroetschap collegialiter vergadert zynde, nae dat  
in communicatie geleyt was, off men op 't scrijven van de Staten  
van Hollant bewilligen sal in den cen penning over die estimatie  
van alle landen ende huysen, het sij die selve vruchten opbrengen 
off onder water leggen inden geraden gevonden, overmits die hoge noot  
ende behoeff van gelde, dat die gedeputeerden dezer stede, reysende  
op ten dachvaert in Den Hage, sullen voor advijs inbrengen; 
dat die van Alcmaer consenteren in de voorseide cen penning van  
alle landen, huysen ende erven, die yet in vruchte off huyere opbrengen,  
mits dat die quoyeren eenpaerlick bij eenyge hen dies verstaende  
gemaict sullen worden, transporterende eenyge uuyt Zuythollant  
in Noordhollant ende weder uuyt Noordhollant in Zuythollant 
omme respective d’estimatie vande landen ende huysen te doen, ende  
quoyeren te maken mits oic dat burgermeesteren in elcke stede  
overleverende die restanten in handen vande generael van Noordhollant,  
sullen daer mede mogen volstaen, sonder voortaen gehouden te  
zijn d’onwillige te executeren, maer dat d'executie  
vandien sal comen tot laste vande ontfanger, dewelcke zij  
achten nodich te zijn dat hij in Noorthollant zal resideren. 
 
Aengaende 't iie artikel vande knechten van Cristoffel van  
IJselsteyn, acht die vroetschap geraden te sijn, dat men  
die beste soldaten van zijne vaendels in dienste van  
't lant sal houden. 
 
Beroerende die vaerte traffycque ende negotiatie van hier  
westwaerts, is geresolveert dat die gedeputeerden op te  
voorszeide dachvaert sullen haer conformeren mitte meeste stemmen,  
regart nemende opte greynen ende andere waeren derwaerts  
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gaende, bijsonder soe lange men niet seker en es van Oostlant  
ende die Sonde, mitsgaders oick dat die oostersse vaert mochte  
mitten eersten sekerder sijn, ten laesten oic insien nemende dat  
't lant van Hollant ende Zeellant niet wort ontbloot van scepen. 
 
Het vierde vande continuatie der gemene middelen jegens  
april naestcomende, wort geaccordeert in sulcker voegen  
als die laeste verpachtinge es gedaen.  
 
Het vijffde beroerende die justicie, politie ende rechtvorderinge  
binnen Hollant ende Zeellant, is geresolveert dat die gedeputeerden  
ten dachvaerde voors. haer sullen conformeren mit die stemmen van  
die geene die hem dies te verstaen, insisterende altijt dat 't lant van  
Hollant ende Zeellant verlicht soude moegen worden vande overtallige  
oncosten vande deurwaerders. 
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Het seste, beroerende die renten die verschenen zijn geweest voor 
Johannis LXXVI, gehypotheckeert op landen, huysen off erven, hebbende 
onder waeter gelegen off vruchteloes voor den viant, is geresolveert 
dat die gedeputeerden op ten dachvaert voor advys sullen inbrengen, 
dat men die luyden die de renten schuldich zijn sullen doen betaelen, mits 
haer verlenende behoirlicke alterminatie. 
 
[in marge: gedeputeerden opten       
dachvaert in Den Haege] 
 
Is meester Nanning van Foreest mit Aelbert Cornelisz. Comans gecommitteert 
opten dachvaert in Den Haege te reysen, die voorgaende resoluties 
voor advys in te brengen, ende op andere voorvallende zaken te resolveren 
ende oick haer de meesten stemmen te moegen conformeren. 
 
[in marge: advys vanden vroetschap 
opte artikel vanden missive 
van gedeputeerden 
van Noorthollant] 
 
Op te missive bij de gedeputeerden van Noorthollant over 
gesonden den ven january yegenwoordich, beroerende 't eerste 
point van graeff Jan van Nassau als lieutenant van Zijne 
Excellentie in Hollant ende Zeellant aen te nemen ofte te vereeren mit 
een geschenck, heeft die vroedschap verclaert te persisteren 
bij 't geschenk, eertijts bij henluyden geconsenteert sonder 
voor dese tijt hem tot lieutenant te willen ontfangen. 
 
Vande gemeene schulden in een masse te smelten voor datum vande 
Unie gemaict, is verclaert dat die gedeputeerden reysende 
opten dachvaert tot Horen hen sullen mogen conform maken het 
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advys ende die stemmen van d' andere steden van Noordhollant. 
 
Aengaende het derde point, dat die van Hollant ende Zeellant 
mit den coninck van Poortugael sekere contracten souden 
ingaen, zo van sout van daer ende andere waeren van hyer 
derwaerts te schicken, wort niet raetsaem gevonden 't voors. 
accoort in te gaan, niet alleen om dat 't lant van Hollant ofte 
die Staten algeen coopmanschap en dient, maer oic mede dat die 
van Hollant ende Zeellant niet voorsien sijn van gelde. 
 
Het vierde point aengaende die geestelicke goeden te verstrecken 
tot betalinge vande predicanten ende andere geestelicke personen, 
is verclaert dat die gedeputeerden opten voorszeide dachvaert sullen 
inbrengen nodich te zijn, dat die van Noorthollant mit die van 
Zuythollant eerstdaechs een eenparige voet sullen nemen als oic 
op te nootelicke reparatiën der kercken, off bij gebreke vandien, 
dat die gedeputeerde raden van Noorthollant bij andere middelen 
daer inne sullen ordonneren. 
 
Aengaende 't slots van des gouverneurs rekeningen te betalen, is bij de 
vroetschap geresolveert, dat men 't selve sal voldoen zoe verre 
die gedeputeerde raden van Noorthollant mitten gouverneur 
anders niet connen accorderen. 
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Nopende d’ excemptie bij die van Haerlem versocht, die 
vroetschap verstaet dat men die van Haerlem d' ímpost 
vande wijnen van nu voortaen in't geheel sal doen betalen 
zo wel bij de tappers als bij de burgers, maer van bier bij de 
tappers die helft voor die gemene saecke , d’ander helft voor die 
stadt; doch die burgers sullen vrij sijn van impost van de 
bieren bij haer ingeleyt, mits dat zij voortaen sullen geven 
halff waechgelt, maelgelt, horengelt etcetera voor die gemene 
saecke, d'ander helft voor die stadt, welcke exemptie die van 
Haerlem souden worden gegunt voor drie naevolgende 
jaeren, sonder dat die van Alcmaer verstaen dat men die 
van Haerlem meer in gelde sal rembourseren noch oick 
accorderen 't versochte privilegie van het broucoren ofte 
stapelinge van 't hout. 
 
Beroerende die betalinge van 't vierde part vande ce penning bij de 
dorpen anno LXXVI bij leeninge opgebrocht tot ontsettinge 
van die van Sierickzee, acht die vroetschap billick dat 
die dorpen het vierde part sullen moegen corten vande ce penning 
anno LXXVII. Ommegeslagen gelijck die steden van dit quartier 
gedaen hebben. 
 
Is mede geresolveert, dat die gedeputeerden gaende nae Horen 
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sullen mr. Jacob van Thorenburch anspreken, versouckende dat 
hij tot Alcmaer sal willen comen ende als scepen aldaer zijn 
eede doen, mits dat burgermeesteren mitte gerechte hem sullen 
toe laeten tot Horen in dienste vande stadt te blijven tot lichtmisse 
toe. 
 
[in marge: gecommitteerden opten dachvaerten 
tot Horen] 
 
Sijn voorts bij de meeste stemmen vande vroetschap gecommitteert 
Jacob Dircxz. ende mr. Nanning van Foreest om tot Horen te 
reysen opten dachvaert, ende aldaer die voorgaende resolutiën 
voor advys in te brengen, ende op andere voorvallende saken te 
resolveren. 
 
[in marge: dat men die gene die voor 
die stadt eenige rente verlene 
op haer persone naer verbonden 
hebben, zal verlenen brieven van indempnite] 
 
Is mede geresolveert dat men die gheene die haer persoon 
ende goeden voor die stadt verbonden hebben, voor eenige 
renten, sal verlenen brieven van indempnite onder 
des stadts segel. 
 
[in marge: advys opte convoyen] 
 
Up huyden den xxven january anno XVCLXXVIII stilo communi, soe 
es bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde, in communinicatie 
geleyt die missive vande gedeputeerde raden van Noordhollant 
mitsgaders van mr. Nanning van Foreest, ende es volgende dien geresolveert 
ende goetgevonden dat die convoyen van dit quartier bij den generael 
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ontvangen sullen worden ende penningen gedistribueert by den collegie 
van Noort Hollant tot betalinge vande oorlochschepen die alhyer 
toegerust worden mits dat men die van Zuyt Hollant sal 
presenteren alle maenten staet over te leveren ende so daer yet 
over schiet die penningen in Zuyt Hollant over te leveren volgende 
sekere articulen tot Haerlem ontwurpen. 
 
[in marge:  gecommitteerde opten 
dachvaer tot Horen] 
 
Evert Jansz. Stuyling is bij de meeste stemmen vande vroetscap 
gecommitteert om op ten dachvaert tot Horen te reysen die 
voorgaande resolutie voor advys in te brengen ende voorts op 
andere voor vallende saeken te resolveren. 
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[in marge: die vroetschap avoyeert 
’t accoort mit Matheus 
Gerritsz. gemaict] 
 
Is voorts geavoyeert ’t accoort by burgermeesteren mit Matheus 
Gerritsz. als pachter vande wyn excijs gemaict, als te 
weetene dat hy zal hebben voor d' excijs vande wynen by 
Zyne Excelentie gedurende zyn pacht binnen Alcmaer gedronckene 
eens negen gulden. 
 
[in marge: anditeurs tot die 
rekeningen vande collecteurs 
vande ce penning] 
 
Syn voorts by de meeste stemmen vande vroetschap gecommitteert 
Serffaes Goossensz., Mathys Reyersz. ende Harck Jansz. 
myn heers omme alle die rekeningen vande collecteurs vande ce 
penning te Hooren te visiteren ende te sluyten. 
  
[in marge: het quoyen  vande ce penning 
wort geavoyeert] 
 
Is voorts geavoyeert het Evert Jansz. Stuyling, mr. Jan 
Aeriansz. ende mr. Adriaen Antonisz. op 't collecteren vande 
ce penning vande huysen gemaict ende  dat men volgende die sal 
procederen tot collectatie vande voorsz. ce penning. 
 
[ in marge: heer Gerrit ende 
Elco een pont groot 
’s yaers gegunt] 
 
Is voorts heer Gerrit Heyndricxsz. ende mr. Heyndrick, doctor, 
elcx een pond groot 't ’s yaers gegunt uuyt des stadts incomen 
voor den tyt  van twee jaeren ende dat in aenseninge dat 
daer op dese tyt niet veel vande goeden vande memorie es 
gecomende waer mede zy haer mogen onderhouden. 
 
[in marge:  burgermeesteren gecommitteert 
mitte weduwe van 
Pieter Thymansz. te 
handelen] 
 
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert om mit die weduwe 
van Pieter Thymansz. Moeller te accoderen vande halve off- 
gebrande meelmolen ende haer recompense van dien een 
gracelicke lyffpentie te accorderen ofte anders zo zy redelyk 
bevinden sullen. 
 
Is de voirs.weduwe gegont haer levens lanck gedurende, vrye 
huyshuyer ende xviii gulden’s jaers verscynende alle andere jaers als may 
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St Jacob alreheyligs ende lichtmisse. 
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[in marge:  vande calcoven van Claes 
Reyersz.  te domoliëren] 
 
Op huyden den xxxe january anno XVC LXXVIII stilo communi soe es by de 
vroetschap collegialiter vergadert zynde, geresolveert dat men 
mitter daet die calcoven van Claes Reyersz. mit alle die 
tymerage tot den selven calckoven behorende zal doen demoliëren 
ende tot die gronde off breken, ende soe daer eenyge oppositie 
valt dat die stadt ’t selve sal voorstaen ende uuytrechten. 
 
[in marge: vande keur van mes 
trecken] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren mitte gerechte een 
keur sullen maken dat die gheene die eerst een mes op een 
ander treckt sal verbeuren thien ’s heeren ponden onvermindert 
den heer zyn recht soe daer eenyge quetsuren vallen. 
 
[in marge: approbatie vande ordonnantie 
opte soutneringe] 
 
Is voorts die ordonnantie opte soutneringe gemaict 
nae dat die selve den vroetschap voorgelesen was, 
geapprobeert. 
 
[in marge:  burgermeesteren geauctoriseert 
mit de meters te handelen] 
 
Syn burgermeesteren  gecommitteert om mitte stede meters 
te handelen ende haer loon tot redelickheyt te verbeteren. 
 
[in marge: burgemeesteren  gecommitteert 
mit Harman Aertsz. 
te contenteren] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren Harman Aertsz. 
biersteker sullen contenteren van ’t bier tot zyne huyse 
gehaelt ende inde schantse vande ton gebrocht volgende 
die attestatie daer van zynde. 
 
[in marge:  advys opte articulen geconcipeert 
op ’t collegie in Noort Hollant 
ende dystributie vande penningen 
aldaer vallende] 
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Op huyden den iiie february anno XVCLXXVIII stilo communi  soe zyn                 
den vroetschap collegialiter vergadert zynde, voorgehouden 
sekere poincten by Niclaes van der Laen in 't collegie van 
Noort Hollant geproponeert opte vereeningingen vande quatieren 
mits gaders die articulen byde gedeputeerden van Noort Hollant 
geconcipieert om die van Zuyt Hollant voor te draegen beroerende 
het collegie in Noort Hollant ende die distributie vande penningen 
in ’t selve quartier vande generale middelen vallende ende zyn 
by de vroetschap geavoyeert die voors. articulen by de 
gedeputeerden  van Noort Hollant geconcipieert mits conditie 
zoe verre die van Zuyt Hollant die voors. articulen niet begeren         
in te gaen noch tot eenige andere gevoechelyke middelen te 
verstaen maer insisteren opte gepresenteerde separatie by 
Niclaes van der Laen voorgeslagen, dat men die selve in sulcke 
gevalle sal moegen accepteren mits dat dit quartier op haer 
quotisatie blyven zal. 
 
[in marge:  gecommitteerde opte dachvaert 
tot Horen] 
 
Is Evert Jansz. Stuyling gecommitteert om opte dachvaert 
tot Horen te reysen ende die voorgaende resolutie voor advys 
inte brengen ende op andere voorvallende saecken te resolveren. 
 
107. 
 
[ 1578 ] 
 
[in marge: vande brief van iiM guldens 's jaers 
den dochter van zyn Excellentie tot 
een pillegaeff gegont te 
bysegelen] 
 
 
Voorts zyn burgermeesteren geauctoriseert om te moegen segelen 
die constitutie brieff van twee duysent gulden 's jaars ter losse den 
penningen : sestien Elysabet de jongste dochter van syne prinselicke Excellentie 
op 't lant van Hollant ende Zeellant tot een pillegaeff gegunt 
mits dat men ’t segel van Alcmaer voor Gorichem steken zal. 
 
[in marge:  vande ce penning omme slaen] 
 
Op huyden den viiie februarij anno XVCLXXVIII stilo communi  soe es 
byde vroetschap collegialiter vergadert zynde, in comminicatie 
geleyt off men die ce gulden die ande overmits middelen te cort comen 
op interest zal lichten, ende off men den xiie penning vande huyere van 
landen sal omslaen, dan off den ce penning sal ommeslaen als brede 
verhaelt wort in seker proiect opten dachvaert in Den Haege 
voorgeslagen ende an de stede over gesonden ende nae rype deliberatie 
heeft die vroetschap goet gevonden dat men den ce penning sode 
omme slaen mits dat die quoyeren vermaect ende die ce penning 
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egalichen gestelt zoude worden ende zoe ’t lant die penningen 
zo lang niet mach ontberen tot dat die ce penningen ontfangen 
wort, dat men in sulcken gevalle eenyge penningen op interest 
zal moegen nemen tot laste van ’t gehele lant, mits dat men 
in 't consenteren vande ce penning daer by sullen voegen dat 
die rentmeesteren gehouden zal wesen den onwillige betalers 
te executeren. 
 
[in marge:  de vinders elcx drie 
gulden ’s jaars gegunt] 
 
Voorts es den vinders van ’t vleys by de vroetschap elcx 
jaerlicx tot een gratuyteyt gegunt drie gulden. 
 
[in marge:  van een generale yck te 
houden] 
 
Voorts es den offitier geaccordeert dat hy een generale yck 
zal moegen houden, alsoe daer in lange jaeren nyet 
geyckt en es. 
 
[in marge:  van niet om vastelavont 
gelt te gaen] 
 
Is mede by de vroetschap geresolveert dat die sackedragers, 
bierdragers noch yemant anders om vastelavont gelt niet 
en sullen gaen volgende die keur daer van gemaict ende 
gepubliceert. 
 
[in marge:  van ’t stede erff by Jan 
Boyes te mogen vercopen] 
 
Op huyden den xixe february anno XVCLXXVIII stilo communi soe zyn 
burgermeesteren by de vroetschap collegialieter vergadert zynde, 
geauctoriseert om ’t erff daer het stede huys by Jan Boyes 
overtoom op plach te staen tot prouffyt vande stede te 
mogen vercopen. 
 
[in marge:  mit Aerian Jacobsz. ende 
Maerten Jansz. te accor- 
deren] 
 
Syn voorts burgermeesteren gecommitteert om mit Aerian Jacobsz. 
ende Maerten Jansz. te accorderen beroerende het offroyen van 
haer huysen op 't suyteynt van Dronckenoort zo na ende in de beste 
maniere als zy te wege connen brengen. 
 
107v 
 
[1578] 
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[in marge:  vande visitatoers vande rekeninge 
vande ce penning bij een penael 
tot vorderinge te brengen] 
 
Syn by de meeste stemmen van de vroetschap gecommitteert Cornelis 
Reyersz.ende Jan van Foreest om inde plaetse van Serffaes 
Goossensz. mit Mathys Reyersz. ende Harck Jansz. die rekeningen 
van de collecteurs van de ce penning te horen, te visiteren ende te 
sluyten, ende dat burgermeesteren den selven personen belasten sullen te 
besongneren op een penael van ix gulden telcken reyse te verbeuren, 
als zy geadverteert zynde onwillich bevonden worden te appliceren een 
derde part tot proffyt vande stede, een derde part tot proffyt vande goetwillige, 
ende ’t leste derde part tot proffyt vande offitier’. 
 
[in marge:  burgermeesteren geauctoriseert 
om op 't stellen vande ramen 
mitte bereyders te handelen] 
 
Voorts zo zyn burgermeesteren geauctoriseert om eyntelichen mitte 
lakenbereyders te handelen op 't stellen vande ramen 
op het Quakelbrug. 
 
[in marge:  van timmeren buyten die 
stadt] 
 
Is voorts geordonneert dat men niet toelaten zal yemant naerder 
ande stadt te tymeren als daer nu jegenwoirdelick getymert 
es ende soe daer naerder wort getymert, dat burgermeesteren “t selve 
mitter daet sullen doen demolieren, mits dat men mit 't verder tymeren 
zal comuniseren sonder nochtans yemant daer toe eenich consent 
te geven ende ent burgermeesteren so haest doenlyk zal syn sullen 
vorderen dat daer inne een goede middel byde commissien gevonden 
mocht worden. 
 
[in marge: beroerende den rekeningen 
van de steden] 
 
Is voorts het antwoort by burgermeesteren geconcipieert opte 
missive vande gedeputeerde raden beroerende die rekeningen 
vande stede den vroetschap voorgelesen ende goedt gevonden. 
 
[in marge:  dat die panluyden jaerlicx 
twee tot oeverstens vande 
neringe mogen kiesen] 
 
Is voorts den panlyden by provisie ende tot wederseggen vande 
vroetschap geaccordeert om jaerlicx byde meeste stemmen twee 
tot oeverstens vande neringe te nomineren die mit advuys vande 
meeste stemmen vande panluyden sekere ordonnantie tot welvaren 
vande neringe dienende sullen moegen concipieren ende maken maer 
niet effectueren voor dat die selve ordonnantie by burgermeesteren 
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mitte gerechte geapprobeert zal syn. 
 
[in marge:  beroerende die revocatie vande 
ce penning ende annilatie vande 
collegie van Noort-Hollant] 
 
Op hyden xxiiiie february anno XVCLXXVIII stilo communi soe es 
vroetschap collegialiter vergadert zynde, voorgelesen sekere 
missive byde 't collegie van Noort-Hollant an de stede gescreven 
beroerende die revocatie vande commisaris mr. Niclaes Camerling ende 
Thomas Thomasz. ende die abolitie vande collegie van dese quartiere 
die daer uuyt volgen zal, ende es eendrachtelyk byde vroetschap 
geresolveert, dat men sal persysteren by de unie inden welcke gesloten es dat 
elcke stadt een persoon inde regieringe zal hebben en dat men niet geraden 
vint het collegio van Noort Hollant te niet te doen zo om die menichfuldige 
oude schulden daer mede ’t selve quartier belast es om dat die groote 
contributien ende andere oirsake waerom ‘t selve collegie geordonneert 
es noch niet op en houden.     
 
[108] 
 
[in marge: gecommitteerde opte dach- 
vaert tot Hooren ende 
haere commissie] 
 
Sijn voorts bij de meeste stemmen van de vroetschap gecommitteert Philips Cornelis- 
z. ende Evert Jansz. Stuyling om tot Horen upten dachvaert te reysen 
ende die voorgaende resolutie voor advys in te brengen, gevende den- 
selven oic volcomen macht om mitte andere steden van desen quartiere 
te handelen ende concipieren middelen waerop men die rekeninge van de 
steden sal horen ende sluyten ende voorts op andere voorvallende saecken 
te resolveren. 
 
[in marge: beroerende Augustyn van Teylingen 
ende ’t slot van zijne rekeninge] 
 
Voorts alsoe Augustyn van Teylingen bij zijne eere ende vromicheyt 
verclaert heeft dat hij hem in ’t slot van zijne rekeninge 
van ’t jaer LXXIIII geabuseert heeft ende dat hem van de ’t slot penningen 
bij ’t slot van de selve rekeninge overschietende zoude comen die somme 
van viiic xli gulden iiii stuvers viii penningen Hollants, zoe es bij de vroetschap om sekere 
respecte geaccordeert ende geordonneert dat men hem die voors. somme sal 
accorderen ende laten volgen # ende zijn die visitateurs geauctoriseert 
zijne rekeninge de anno LXXV te sluyten. 
 
[in regel: # in uuytgeve van zijne rekeninge de anno LXXV] 
 
[in marge: wat loon die volsters sullen 
moegen nemen] 
 
Is voorts den turffvolsters bij de vroetschap tot wederseggen geaccordeert 
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dat zij sullen moegen nemen van vollen van elcke hondert mant lichte 
turff twee stuvers ende van elcke hondert mant sware turff een 
stoeter, mits dat zij wel op haer dienst sullen passen ende een yegelijck 
het sijn geven op privatie van haer offitie. 
 
 Resolutien genomen op ’t project bij commissarissen 
 gemaict, waerop die steden haer rekkeninge 
 zouden doen. 
 
[in marge: den derden marty LXXVIII stilo communi] 
 
Op ’t eerste articel van ’t proiect bij de commissarissen van de rekeninge 
in Noort Hollant gemaict over ’t gene datt elcke stadt in 
ontfang ende uuytgeven in haere rekeninge soude behoiren te 
brengen, es bij de vroetschap eendrachtelick geresolveert dat men 
’t selve sal accorderen, mits dat men daer zal bijvoegen up ’t point 
van de ce penning ende morgengelde, achtervolgende ’t recolement in 
Noort Hollant geschiet. 
 
Beroerende het tweede van de onbetaelde renten die van 
Amsterdam ende diergelijcke zedert den jaere LXXII van de stede 
respective comende, is verclaert dat men eerst insisteren zal dat 
die oncosten van de fortifficatie onser stede voor al ons in 
rekeninge sullen worden gepasseert ende voorts dat die Staten van 
Hollant eerst ons debite acte sullen passeren van dat die voors. 
renten den steden sullen strecken als gedaen betalinge. 
 
Het derde van de geannoteerde goeden bij den steden genoten wort 
bij de vroetschap redelick bevonden. 
 
108v 
 
Het vierde wort oic geaccepteert. 
 
Het laeste articel van de ontfang wort mede geavoyeert. 
 
Op ’t eerste articel van de uuytgeeff wort verstaen dat over die 
oncosten voor, in ende nae ’t belegge an de soldaten gedaen, geïnsisteert 
zal worden dat men die van Alcmaer tenminsten behoirt te 
laeten volgen leeninge ende servyce gedurende soelange die 
steden den soldaten op burgers costen heeft gehouden. Bij refuys 
vandien dat die rekeninge gescorst zal blijven totdat 
verclaringe gedaen zal zijn van de oncosten in ’t belegge 
van Haerlem ende Leyden an de soldaten gedaen. 
 
’T iie, iiie, iiiie, ve, vie, viie, viiie, ixe articulen worden geaccepteert. 
 
’T xe articel rakende die uuytgedolven landen, affgebroken huysen 
ende fortifficatie van de steden, verstaet die vroetschap dat men 
’t selffde sal submitteren in de uuytspraeck ende verclaringe 
van Niclaes Camerling, Thomas Thomasz., hhyeer Weyer 



288 

 

ende Claes Jansz. ende bij weygeringe vandien, dat men zal 
insisteren dat dieselve saecke sal uuytgestelt worden 
totdat die rekeninge van Haerlem ende Leyden gedaen sullen 
zijn. 
 
’T xie, xiie, xiiie, xiiiie, xve ende xvie articulen worden geavoyeert. 
 
Is oick geresolveert dat men een generael articel zal maken van 
alle ’t geene hetwelck voren niet wort gestelt in 
uuytgeven ende nochtans redelick es, zal zijn alles staen tot 
discretie van degeene die op die stederekeninge gecommitteert zijn. 
 
[in marge: beroerende de soldie van de 
admirael] 
 
Aengaende die soldye ende het coyuuytgelt van de admirael 
van Noort Hollant sullen die voors. gecommitteerden opte 
dachvaert haer moegen conformeren den meeste stemmen van d’andere steden. 
 
[in marge: gecommitteerden opten dachvaert 
tot Horen ende haer last] 
 
Sijn voorts Jacob Dircxsz., burgermeester, ende Evert Jansz. Stuyling 
gecommitteert om opten dachvaert tot Horen te reysen die voorgaende 
resolutie voor advys in te brengen, gevende voorts denselven 
volcomen last om op die voors. saecke van de rekeninge van de steden 
ende alle andere voorvallende saecken te resolveren ende te besluyten 
sulcx zij te rade ende tot welvaren van de stede bevinden sullen best 
te zijn. 
 
[in marge: van de xviii gulden ’s jaers van Cornelis 
Jansz. in lijffrenten te 
veranderen] 
 
Sijn burgermeesteren geauctoriseert om die xviii gulden ’s jaers lossrenten 
die Cornelis Janss. van Schorel opte stede sprekende heeft, te 
moegen converteren in lijffrenten ende hem daervoor verlijden veertich 
gulden ’s jaers op zijn lijve. 
 
109 
 
[1578] 
 
[in marge: dat men opte missive bij 
mr. Heyndrick geímpe- 
treert sal rescriberen] 
 
24 febr 2 maart 
 
Is voorts verclaert dat men opte missive ten versoecke van meester 
Heyndrick, bij den Hove Provinciael gesonden an de burgermeesteren van 
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Alcmaer, zal rescriberen dat die voors. suppliant geen oirsaeck en heeft 
vorder alimentatie te versoucken, aenschou genomen dat hij met die 
memorie voor zijn portie voorsien es, mitsgaders mit een cappelrijtgen 
ende sekere lijfpensie. 
 
[in marge: beroerende ’t point van de 
fortifficatie van de steden 
in rekeninge te brengen] 
 
Up huyden den viiien marty XVC LXXVIII stilo communi soe bij de vroetscap, 
collegialiter vergadert zijnde, in communicatie geleyt off men ’t geene 
die steden beroerende heurluyden fortifficatie ende ancleven vandien in uuytgeven 
haerder rekeninge sullen behoiren te brengen, zal stellen in de verclaringe 
van de commissarissen van Zijne Excellentie ende auditeurs van de rekeninge in Noort Hollant 
mitsgaders een uuyte stede die geen persoon op onder de voors. auditeurs hebben 
dan off men ’t selve alleenlick zal stellen an de voors. commissarissen ende den 
auditeur Herweyer, ende is bij de vroetschap gepersisteert bij de resolutie 
bij haer dies aengaende opten derden deser maent genomen, mits dat die 
vroetschap wel tevreden es dat bij den voors. vier personen noch een 
ofte twee personen neutrael ende uuyt geene van de steden van Noort Hollant 
zijnde, bijgevoecht worde. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
dachvaert tot Horen] 
 
Sijn voorts meester Jacob van Torenburch ende Lobbrant Jacobss. Coren, 
secretaris, gecommitteert om die voors. resolutie, genomen op ’t project bij de 
commissarissen gemaict, tot Horen in te brengen, mitsgaders aldaer te 
helpen resolveren op andere voorvallende saecken. 
 
[in marge: dat burgermeesteren ’t octroy 
van de jurisdictie van 
Outdorp sulle voorstaen] 
 
Voorts zijn burgermeesteren geauctoriseert om die requeste, mitsgaders 
die missive bij die van Geestmerambocht geobtineert jegens 
Cornelis van der Nyenburch, dijckgraeff, te beantwoorden voor den Hove 
van Hollant mit recht haer te doen mainteneren in de possessie 
van de jurisdictie ende ’t recht van waerschap te verkyesen opte 
plaetse van die van Outdorp volgende ’t octroy van Zijne Excellentie. 
 
[in marge: advys opte convoyen ende 
distributie van de penningen 
vandien] 
 
Up huyde den xxven marty anno XVC LXXVIII stilo communi soe es bij de 
vroetschap, collegialiter vergadert zijnde, in communicatie geleyt de missive 
bij de gedeputeerde raeden van Noort Hollant an dese stede gescreven, 
beroerende die commissarissen geordonneert bij die van Zuyt Hollant om opsicht 
te hebben upten convoyen ten eynde die tot betalinge van de oorlochscepen 
ende boschvolck behoirlick mochten werden gedistribueert, bij denwelcken 
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commissarissen twee personen uuyt dit quartier bijgevoecht soude worden 
ten sijne als voren ende es bij de vroetschap goet gevonden dat 
die gedeputeerde raeden van Noort Hollant het opsicht van de convoyen 
sullen hebben, gelijck zijluyden tot haertoe gehadt hebben ende dat men 
den voors. commissarissen in de voors. qualité niet en soude ontfangen. 
 
[in marge: gecommitteerden opten dachvaert 
tot Horen] 
 
Is voort meester Nanning van Foreest mit meester Jacob van Torenburch 
gecommitteert om tot Horen opten dachvaert te reysen ende die voorgaende 
resolutie voor advys in te brengen ende voorts op andere voorvallende 
saecken te resolveren. 
 
109v 
 
[in marge: van de penningen van de kinderen van de 
Hollantsche thuyn op lijff- 
renten te moegen houden] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om die penningen van de kinderen 
van Marytgen in de Hollantsche tuyn op lijffrenten te moegen 
houden tot dardalff hondert gulden toe ende daervoren jaerlicx 
tot renten te moegen geven nae advenant van de c gulden xiii gulden vii stuvers 
’s jaers. 
 
[in marge: Guert Jacobs voor haer 
steen geaccordeert ses gulden] 
 
Is voorts bij de vroetschap geavoyeert ’t accoort bij burgermeesteren 
mit Guert Jacobsdr. van ’t Quakelbrug gemaict beroerende 
haer steen die in ’t beleg bij ’t Quakelbrug gesoncken is, voor de- 
welcke haer gegont es eens ses gulden. 
 
[in marge: den doctor van Mechelen 
vrijheyt van excijs] 
 
Op ’t versouck bij Anthonis Geniets voorgewent vanwegen 
den doctor in de medecijnen van Mechelen ofte Bruessel, die 
hier binnen deser stede soude comen resideren, is geresolveert 
dat men denselven doctor tot wederseggen van de vroetschap 
vrijheyt van excijs ende van de wacht. 
 
[in marge: van de scutterie te veranderen] 
 
Is voorts geresolveert dat men den schutteryen sullen veranderen 
ende brengen tot omtrent iiiic personen ende dat men die caerte van de 
schutterye zal corrigeren waertoe burgermeesteren mitte gerechte 
geordonneert zijn die van haer besoingie den vroetschap sullen 
rapport doen. 
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[in marge: dat die vroetscap vrij 
van de scutterie zal wesen] 
 
Is voorts goet gevonden om die van de vroetschap in toecomende 
tijden te gebruycken in nootelicke affairen tot stadts beschermenisse, 
dat men die van de vroetschap in de nieuwe caerte den 
scutterie voor te houden sal eximeren, ontlasten ende vrijhouden 
van de schutterie ende lasten vandien. 
 
[in marge: van de ce penning te doen collecteren 
zo over die landen als huysen] 
 
Is mede geresolveert dat die molenmeesteren elck in zijn polder 
die ce penning van de landen sullen collecteren volgende ’t project bij de 
gecommitteerden van de vroetschap op elcke polder gemaict ende 
dat die molenmeesteren de onwillige betaelders sullen overleveren om 
bij den rentmeester geëxecuteert te werden ende oick dat men den ce 
penning anno LXXVII ommegeslaegen sal doen collecteren. 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert 
mit die van Bergen ende 
Schorel te accorderen over 
’t maken van de Coedycker sluys] 
 
Voorts zijn burgermeesteren geauctoriseert om mit die van Bergen ende 
Schorel te handelen op ’t maken van de Coedycker sluys zoe 
nae zij best tewege connen brengen tot geryff van de huysman, 
zij mit eenich gelt die van Bergen ende Schorel bij te leggen 
ofte anders sonder prejudicie van die van Alcmaer haer 
gerechticheyt. 
 
110 
 
[1578] 
 
[in marge: van de soldaten onder ’t Alcmaer 
vaendel gedient hebbende 
ende op beyde monstercedullen 
niet gevonden] 
 
Sijn burgermeesteren mede geauctoriseert omme den burgers onder 
het Alcmaer vaendel gedient hebbende ende die op beyde die 
monstercedullen niet gevonden zijn, eenen gratuyteyt uyt des stadts 
beurse te moegen gunnen. 
  
[in marge: Baert Symonsz. vrijheyt 
van offitien, scutterie 
ende exue] 
 
Is voorts Baert Symonsz. gegont zoeverre hij weder 
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binnen Alcmaer compt wonen, vrijheyt van de offitien ende 
exemptie van schutterie, mitsgaders oick van de exuwe. 
 
[in marge: genomineerde personen tot 
gedeputeerde raet 
van Noort Hollant] 
 
Sijn bij de meeste stemmen van de vroetschap genomineert Jan 
van Foreest ende Jan Cornelisz. Comans omme daeruuyt een 
gekosen te worden tot gedeputeerde raet van Noort Hollant 
in de plaetse van meester Jacob van Thorenburch, ende zoe daer 
geen nominatie van twee persoonen soude willen vallen, maer dat yegelijcke stadt 
maer een persoon daertoe zal ordonneren, zo heeft die vroetschap Jan van Foreest daertoe 
geordonneert. 
 
[Zie ook losse notitie op folio 192v gedateerd op 21 maart 1578]  
 
[in marge: advys om opten dachvaert 
in Den Haege inne te 
brengen] 
 
Up huyden den xen aprilis anno XVC acht ende tzeventich nae Paesschen 
soe es bij de vroetschap, collegialiter vergadert zijnde, opte missive 
van de Staten van Hollant van date den xxii marty lestleden, 
inhoudende versouck van advys om te vervallen die betalinge van de 
renten staende opten lande van Hollant, verschenen zedert Johannis 
LXXVI goet gevonden dat die gecommitteerden opten dachvaert in Den 
Haege zullen moegen advyseren van de vier stuvers opte bieren, 
gaende ten plattenlande in Noort Hollant in conformite van 
die van Zuyt Hollant ende in gevalle die van ’t Noorderquartier 
niet en souden weeten over den huysluyden ’t zelve tewege te 
brengen alsoe die vier stuvers niet in 't reyn zijn, dat zij alsdan 
bij sulcke middelen als zij in haer quartier sullen vinden die- 
selffde heure quote sullen opbrengen. 
 
Nopende het anderde poinct van de voors. missive, beroerende den 
ontfangers in de quartieren te continueren ofte van Jacob Muys 
als generael over geheel Hollant te stellen, is bij de vroetschap 
geresolveert dat haer gedeputeerden sullen persisteren bij de articulen 
laestmael in Den Haege overgelevert bij die van ’t Noorderquartier, 
presenterende nyettemin dat haere ontfangers zowel over 
die convoyen als anders alle maents sullen overseynden aen die 
van Zuyt-Hollant pertinente staet van haer ontfange ende uuytgeve. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
voors. dachvaert] 
 
Sijn bij de meeste stemmen van de vroetschap gecommitteert Aelbert 
Cornelisz. Comans ende meester Nanning van Foreest om in Den Haege 
opten dachvaert te reysen ende die voors. resolutien voor advys in 
te brengen ende voorts op alle andere voorvallende saecken te resolveren 
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ende haer den meesten stemmen te conformeren. 
 
110v 
 
[in marge: beroerende de collecteurs van de 
voorgaende ce penningen] 
 
Is voorts bij de vroetschap geresolveert dat men den 
collecteurs van de ce penningen, ommegeslaegen in decembri 
LXXII, noch in decembri  LXXIII ende in julio LXXIIII, zal laten 
volgen voor haer salaris ’t geene zij van de huysen van den 
tauxateurs, ten tijde van de hartoch van Alva geordonneert, 
ontfangen hebben ende dat zij haer restanten noch eens sullen insinueren 
ende diegheene die sustineren burgermeesteren betaelt te hebben, 
anteyckenen, mitsgaders diegheene die van gheen vermogen zijn, 
willen quijt te schelden ende van d’andere onwillige een 
recuel te maecken om bij den rentmeester geexecuteert te werden 
ende sullen dieselve collecteurs van ’t geene zij van de restanten 
ontfangen, genieten den xle penning. 
 
[in marge: van de penningen bij Mathys Reyerss. 
uuyte ce penning gelicht] 
 
Is voorts Mathys Reyersz. geaccordeert die quyctantie van l gulden 
ende d’andere van xxv gulden uuyt handen van zijne zoon als collecteur 
van de ce penning ontfangen, welverstaende indien naemaels 
bevonden worde bij zijne rekeninge van de rogge, dat hem daer- 
voor betalinge gedaen waer, dat hij dieselve penningen zal 
rembourseren. 
 
[in marge:van de rekeninge van de ce penning 
te sluyten] 
 
Hebben voorts die visitatoers, gecommitteert opte rekeninge van de 
ce penning, den vroetschap rapport gedaen ende zijn die- 
selve visitateurs geauctoriseert om dieselve rekeninge 
te sluyten ende te teyckenen. 
 
[in marge: salaris van de visitatoers van de 
ce penning] 
 
Is voorts den voors. vysitatoers voor heure moeyten 
ende sallaris elcx bij de vroetschap toegevonden twee gulden. 
 
[in marge: collecteurs van de ce 
penningen over die landen] 
 
Sijn voorts bij de vroetschap gecommitteert Augustyn van 
Teylingen ende Pieter Thyss. om over die landen te collecteren 
die vyer ce penning die laest ommegeslagen ende dat nae uuytwijsen 
die tauxatie bij den tauxateurs opten polders gemaict ende dat die- 
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selve collecteur voor haer sallaris sullen genieten den xle 
penning van haer ontfang. 
 
[in marge: approbatie van de caerte 
van de schutterie] 
 
Heeft voorts die vroetschap eendrachtelick geavoyeert die 
caerte ende ordonnantie opte schutterie gemaict, sulcx die bij 
burgermeesteren ende gerechte gecorrigeert es. 
 
[in marge: dat een yegelijck poorter 
zal worden] 
 
Is voorts geordonneert dat een yegelijck die binnen deser stede 
begeert te blijven woonen, gehouden sal weesen tot vermaninge 
van burgermeesteren poorter te werden off dat zij zullen moeten 
vertrecken. 
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[in marge: advys van de vroetschap 
opten dachvaert tot 
Horen in te brengen] 
 
Up huyden den xixen aprilis anno XVC LXXVIII nae Paesschen 
soe es geleyt in communicatie van de vroetschap, collegialiter vergadert 
zijnde, die missive van de gedeputeerde raden, vermeldende dat 
die gedeputeerden van desen quartiere upten dachvaert in Den 
Haege bewillicht hebben in de xiiiim gulden, bij dit quartier in promptis 
op te brengen tot die volle quote van dit quartier in de cm gulden. 
Ende es bij deselve vroetschap geresolveert dat men volgende 
die overgifte van de voors. gedeputeerden scicken sal die xiiiim gulden 
op interest te nemen ende te assigneren upten toecomende ce penning, 
mits dat men die van Zuyt-Hollant zal andienen dat wij onse quote 
niet langer begeren te staen, overmits die middelen uuyt dit quartier 
getrocken worden, mits dat men oick insisteren zal dat die 
van Zuyt-Hollant dit quartier oic sullen te bate comen tot 
die betalinge van de restcedullen van de knechten van dit quartier. 
 
Voorts aengaende die convoyen van Amsterdam daer rapport 
op genomen es, dunct die vroetscap goet dat die gedepu- 
teerden van dit quartier mit die van Amsterdam sullen 
handelen ten eynde die convoyen van Amsterdam mochten 
blijven geannexeert an dit quartier ende daernae oick ’t selve 
aen die van Suyt-Hollant te versoucken, updat die equipagie 
van de schepen van oorloge die in dit quartier toegerust zijn ende noch 
sullen worden, daermede betaelt mochten werden. 
 
In communicatie geleyt zijnde off die gedeputeerden van dit 
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quartier opte dachvaerden sullen reysen tot coste van ’t lant off van 
yegelijcke stadt, acht die vroetschap geraden dat die gedeputeerden 
van de steden sullen reysen opte dachvaerden soe sij bescreven worden 
ende dat yegelijck op zijn stadts costen ten eynde die steden van 
dit quartier moegen blijven in haer possessie daerinne zij jegenwoir- 
delick zijn. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
voors. dachvaert] 
 
Sijn voorts Evert Jansz. Stuyling ende Jan van Foreest 
gecommitteert om opten dachvaert tot Horen te reysen ende die 
voorgaende resolutiën voor advys in te brengen ende voorts op 
andere voorvallende saecken te resolveren. 
 
[in marge: Ghysbert Paeu geaccor- 
deert den lxxxe penning 
van zijn ontfanck] 
 
Is voorts Ghysbrecht Paeu als collecteur van de impost 
van de hoornde beeste ende besayde landen bij den vroetschap 
geaccordeert voor zijne moeyten van deselven impost in ’t particulier 
te collecteren ende te innen voor die drie jaeren als annis LXXIIII, 
LXXV ende LXXVI den lxxxe penning van zijne ontfanck, bedragende 
den gehelen ontfanck van de drie jaeren zo van Alcmaer als van 
Outdorp iiiim lxxxviii gulden xvii stuvers vii duiten, te betalen up twee 
naestcomende halve jaeren. 
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[in marge: presentatie van Aerian Janss. 
van der Nyenburch] 
 
Ten voors. daege is bij burgermeesteren den vroetschap voor- 
gehouden dat Aerian Jansz. van der Nyenburch haer burgermeesteren 
vertoont hadde sekere rekeninge, bij denwelcken zijn broeder, 
meester Geraert van der Nyenburch saliger gedachtenisse, sekere somme van penningen zo 
bij meester Geraert verscoten als in de rekeninge van de fortifficatie meer 
uuytgegeven als ontfangen van de stede zoude resteren, ende alsoe 
burgermeesteren op dieselve rekeninge niet te vollen geinformeert waeren, 
hadden zij daerover geroepen Aelbert Cornelisz. Comans, die in die 
tijt burgermeester geweest hadde en verclaerde dat dieselve rekeninge 
eertijts afgedaen was sonder dat meester Gerrit yet sonderlings van de 
stadt soude comen, waerup Aerian Janss. voors. verclaerde 
sulcx qualicken te connen geloven, overmits daer noch sekere obligatie 
van omtrent tnegentich gulden, bij zijn hant geteyckent, nae ’t overlijden 
van zijn voors. broeder onder de stadt zoude berusten, diewelcke 
tegens die voors. rekeninge in affslach behoirde te comen, 
doch verclaerde die voors. Aelbert Cornelisz. ’t selve 
altesamen nae zijn beste onthouden geliquideert te zijn ende is 
Aerian Jansz. van der Nyenburch eyntelick mede tevreden 
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geweest dat hij noch de zijnen den stadt over ’t restant van de- 
selve rekeninge nimmermeer souden moeyen, mits dat burgermeesteren 
hem gelieffde te gheven acte dat of ’t gebeurde dat zijn 
obligatie off yet anders daermede die stadt meester Gerrit 
van der Nyenburch off zijnen erffven yet soude willen maenen, soude 
moegen gevonden worden ofte tevoorschijn comen, dat 
alsdan ’t geene hem bij deselve rekeninge soude moegen 
competeren, bedragende omtrent driehondert twee gulden, in affslach 
zal moegen comen, welcke presentatie bij de vroetschap 
geaccepteert es in voegen ende manieren als d’selve breder 
hyervoren verhaelt es. In oirconde desen geteyckent bij de 
voors. Aerian Jansz. van der Nyenburch ende mij secretaris ter 
ordonnantie van burgermeesteren ende vroetschap 
 
Adriaen van der Nyenburch  L. Coren subscripsit 
 
[in marge: dat men die ordonnantie van de 
scutterie zal onderhouden] 
 
Up huyden den xxviien aprilis anno XVC LXXVIII soe es bij de 
vroetschap, collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat men 
die ordonnantie gemaict upte wacht van de schutterie sal 
onderhouden voor desen tijt ende zoe in deselve eenige swaricheyden 
bevonden worden in toecomende tijden, dat die bij burgermeesteren mitte 
gerechte ende den capiteyns verbetert sullen worden ende voorts 
dat men den capiteyns, bevelhebbers ende rotmeesters van de schutterie 
elck apart zal offvragen off zij dieselve ordonnantie begeren in te gaen 
dan nyet ende dat men yegelijck zijn advys zal aenteyckenen. 
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[in marge: dat elcke scutterie 4 mannen 
sal eligeren om mitte capi- 
teynen die swaricheyden 
te annoteren] 
 
Naerderhant es bij den vroetschap geconsenteert dat elcke 
scutterie vyer bequame mannen uuyten heuren zal moegen 
eligeren, die haer sullen voegen bij de capiteyns van de scutterye 
ende die swaricheyden die nieuwe caerte bevonden worden, 
annoteren, welcke swaricheyden die capiteyns den burgermeesteren 
mitte gerechte sullen aendienen om daerop mit advys van deselve 
capiteyns gedisponeert te worden nae behoiren. 
 
[in marge: van xxv off xxx personen 
tot die nachtwacht te 
huyeren] 
 
Ten voors. daege es bij de vroetschap geresolveert dat burgermeesteren 
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xxv off xxx getrouwe ende gescickte personen sullen moegen huyeren 
om die nachtwacht voor een tijt lanck te bewaeren ende dat men 
die penningen daertoe behoevende uuyte gemeene burgerie zal 
collecteren. 
 
[in marge: die vroetscap persisteert bij de 
resolutie van de 19en april van de 
xiiiim gulden op te brengen] 
 
Up huyden den eersten may anno XVC LXXVIII soe es bij de vroetscap, 
collegialiter vergadert zijnde, gepersisteert bij de resolutie opten xixen 
aprilis lestleden genomen beroerende die xiiiim gulden bij dit quartier in 
promptis op te brengen tot volle betalinge van hoer quote van de cm gulden 
onder gelijcke conditien als in deselve resolutie gecomprehendeert 
zijn. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
dachvaert tot Horen] 
 
Sijn voorts Serffaes Goossensz. ende Jan van Foreest gecommitteert 
om tot Horen te reysen opten dachvaert ende die voors. resolutie voor 
advys in te brengen ende op andere voorvallende saecken te resolveren. 
 
[in marge: verbeteringe van ’t loon van de 
graeffmaker] 
 
Is voorts Claes Heynricxss., graeffmaker, geaccordeert dat hij 
van nu voortaen zal moegen ontfangen voor salaris ofte 
loon van elck graff up ’t kerckhoff vier stuvers. 
 
[in marge: dat die vollers voor 
dese tijt haer vrijheyt 
sullen onderhouden] 
 
Voorts es mede geresolveert dat die van de ambachte van de 
vollerie die vrijheyt van ’t voors. ambachte onderhouden 
sullen totdat burgermeesteren vorder bij die van Haerlem ende Leyden 
over dese saecke onderrecht sullen zijn. 
 
[in marge: dat een ygelijck vrij binnen 
Alcmaer mach comen wonen 
sonder exue] 
 
Voorts es geresolveert dat een yegelijck die binnen deser 
stede begeert te comen woonen tot allen tijden vrij weder 
sonder exue van zijn goeden te geven sal moegen uuytvaeren, van gelijcken 
off zij hier gebeurden te sterven zoe sullen heur huysvrouwen, 
kinderen ofte erffgenamen mede ongehouden weesen eenyge exue 
te geven, maer indien heure kinderen hier quamen te hylicken 
zo zullen zij gelden ende contribueren als een ander burger. 
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[in marge: advys van de vroetschap 
opten dachvaert tot Horen 
in te brengen] 
 
Up huyden den xxen may anno XVC LXXVIII is bij de vroetschap 
gepersisteert zoe veel aengaet die resterende lm [=50.000] gulden, tecort 
comende over december, januarius, februarius ende martius, bij de 
resolutie opten ien dach deser maent may genomen, namelijck van onse 
quote tot xiiiim gulden toe op te brengen, behoudelick in gevalle 
die van Zuythollant refuseren ons mit gelt te bate te comen 
tegens Jacobi toecomende omme daermede die gereduceerde vaendels 
te betalen, dat men vrijmoedelick verclaren zal van niet een 
penninck meer die van Zuythollant te bate te sullen comen. 
 
Vorder beroerende die saecke van die van Schorel ende Groet, 
die van de Hove van Hollant geobtineert hadden missive an Tade 
Gerritss. als gecommitteert van de gedeputeerden van Noorthollandt, 
hem interdicerende voort te varen mitte Excellentie tegens die gemeen 
ingelanden van Schorel ende Groet beroerende ’t maken van de Schorelsche 
dijck, is bij de vroetschap geresolveert dat men opten dachvaert 
tot Horen voor advys zal inbrengen raetsaem te zijn bij speciale 
missive van die van Noorthollant te versoucken an den Rade 
Provinciael dat zij het beletsel, Tade Gerritss. gedaen om sekere 
respecte ende oirsaecke, eerstdaechs willen affdoen, mits dat 
d’ingelanden van Schorel ende Groet haer regres sullen moegen 
nemen an die van Noorthollant om an hoerluyden haer doleantie te 
doen, ende in gevalle die van de Raide Provinciael ’t voors. 
empesschement ende letsel niet willen affdoen, dat die van 
Noorthollant om die auctoriteyt te bewaeren, zullen aen Zijne 
Excellentie clachtich vallen, versouckende hantsluytinge an den Rade 
van Hollant. 
 
Nopende die missive van die van Zuythollant in date den xviien 
may jegenwoirdich, inhoudende in effect drie poincten als tot 
versoucke van die van Brabant, Vlaenderen het convoygelt 
in Hollant ende Zeellant aff te doen ende mit die voors. bontgenoten 
haer lijste van imposten ende contributien in te gaen, dunct den 
vroetschap geraden dat men mit alle beleeftheyt der bontgenoten 
lijste zal affslaen ende continueren in de middelen van contributien 
alhier in 't reyn sijnde, ende beroerende ’t convoygelt dat die 
gedeputeerden van ’t stadtswegen tot Horen reysende, haer 
sullen moegen conformeren den stemmen van de andere steden van 
Noortholland, alsoe zijluyden die negociatie overzee hebben ende 
oic best weesen van de ongelden tot die equippagie van de schepen 
behoevende, rakende ten lesten het derde punt van de continuatie 
der middelen en vint die vroetschap anders geen raet dan omme 
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te vervallen die tegenwoirdige lasten, dat men om nootswille daer- 
inne consenteren voor drie ofte vier maenten, mits dat men daerbij 
voege dat men van nu voortan zoewel die bieren als die van die wijn 
in de burgers huysen zal peylen. 
 
[in marge: gecommitteerde opte voors. 
dachvaert] 
 
Is voorts meester Nanning van Foreest gecommitteert tot Horen opte 
dachvaert te reysen ende mit Jan van Foreest die voorgaende 
resolutie voor advys in te brengen ende op andere voorvallende 
saecken te resolveren. 
 
[in marge: dat die stede iic gulden van de 
kinderen van Symon Arys- 
z. op renten sullen houden] 
 
Sijn voorts burgermeesteren bij de vroetschap geauctoriseert om twee- 
hondert gulden van de penningen die de stede den kinderen van Symon 
Arysz., sceepmaker van de hellinge, schuldich es op renten te houden 
ende daervan een constitutiebrieff nae advenant die penningen sestien 
te verlijden ende daerinne te beloven die hooftpenningen mitte renten 
nae beloop des tijts op te brengen zo wanneer die kinderen hylicken 
off tot haer mondige jaeren comen. 
 
[in marge: Jacob Jacobss. van Akersloot 
geaccordeert voor de 
scade van zijn scip cx gulden] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om Jacob Jacobss. van 
Akersloot voor die schade ende 't rampeneren van zijn schip dat 
in ’t beleg voor die boom gelegen heeft, toe te vinden hondert 
ende thien gulden, te betalen op drie ofte vier halve jaeren. 
 
[in marge: an de rustingen van ’t pape- 
gilts lant tot Castricom 
rentebrieven te ontfangen] 
 
Sullen voorts burgermeesteren van die huysman van Castricom, die 
den stede sekere penningen schuldich es van lant van de regenten 
van ’t papegilt voor dese troublen gecost, constitutiebrieven moegen 
ontfangen, mits hebbende tot hypoteecke hetselve lant van ’t 
papegelt gecomen. 
 
[in marge: advys op sekere articulen 
an de Staten van 
Zuythollant over te 
seynden] 
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Up huyden den iien juny XVC LXXVIII is bij de vroetschap, collegia- 
liter vergadert zijnde, geresolveert dat men ’t concept van 
een collegie in Hollant voortan te houden bij die van Zuythollant 
ontwurpen, niet zal annemen voor goet maer verhalen 
oirbaerlicker te zijn dat die twee quartiere van Hollant bedient 
ende gereguleert sulle worden opte voete bij de Unie daerop geraempt 
ende gemaict, mits d’abuysen bij elcx in den zijnen gecorrigeert 
te worden, hetwelck gedaen zynde soeverre die van Noorthollant 
haer instructie te buyten gaen dat zij tevreden zijn daerover 
straffe te lijden, welverstaende dat over die van Zuythollant 
bij faulte als voren gelijcke straffe gedaen zal worden. 
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Up ’t tweede point van de missive van die van Zuythollant van 
date den xxviien may lestleden beroerende het vervallen van de 
renten upte landen van Hollant staende, dunct die vroetschap geraden 
dat men daertoe verstrecke d’impost van de zijde ende wolle 
laeckenen ende dieselve eerstdaechs debite in 't reyn brenge, 
mitsgaders het oertgen van de ontgrondinge van elcke tonne 
turffs gaende uuyt Hollant, doch en verstaet nyet dat 
die vroetschap niet dat die vier stuvers op elcke tonne 
bier boven d’ordinaris impost van ’t lant tot belastinge van den 
inwoonders sal connen ofte moegen wel in 't reyn gebrocht 
worden, mits dat men zo daer noch tecort compt andere middelen 
sal moegen voorslaen in de vergaderinge der Staten. 
 
Nopende ’t iiie point van de voors. missive omme promptelick gelt te 
vinden over ’t lant van Hollant upte voet van de schiltalen, 
verpondinge ofte anders, acht die vroetschap onbillick te zijn, 
dat men die tegenwoirdige voet van de schiltalen soude houden alsoe 
die steden zedert jaere XV die eene gerijckt ende die ander 
verarmt zijn, so men oick geen pertinente verpondinge te deser 
tijt souden connen doen, dat daeromme bij de Staten mit gemene 
bewillichinge van de steden een equale voet gevonden ende 
gestelt worde tot vervallinge van eenyge extreordinaris omslage. 
 
Aengaende ’t iiiie point van ’t gescut bij die van Noorthollant te 
restitueren, vint die vroetschap raetsaem, alhoewel die 
van Noorthollant ’t voor gementionneerde gescut jure belli van 
haer vijanden veroevert hebben ende mitsdien nae rechte ongehouden 
zijn te restitueren, dat wij nochtans om alle voldoens wille 
zal presenteren restitutie te doen van ’t gescut, hetwelck die 
geconfedereerde staende dese oirloge d’een d’ander bijgeleyt 
hebben, anders niet mits dat die van Zuythollant eerst ende al- 
voren ons participatie sullen doen volgens die Unie van ’t geschut, 
in ofte beneffens Ziericzee van de vijant vercregen. 
 
’T ve van deselve brieff, raeckende het tractement van hartoch Mathyas, 
mitsgaders die kennisse over zijn gouvernement en verstaet 
die vroetschap niet daerop te connen advyseren voor ende alleer 
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zij van de Staten van Hollant breder verclaringe sullen hebben 
zo van de xm vc gulden ’s jaers Hollant te laste geleyt alsoic van zijn 
gouvernement off bij die van Hollant daerinne bewillicht es 
dan niet. 
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’T vie articel van de exemptie van die van Haerlem, dye vroetscap 
dunct geraden dat men dieselve saecke uuytstelle tot die eerste 
vergaderinge der Staten omme alsdan niet bij scriftelick advys maer 
bij monde affgedaen te worden. 
 
’T viie articel van de sluys van Der Goude te maken tot coste van ’t lant 
dunckt die vroetschap naedenmael Hollant verseeckert verheelt es 
mitte versekeringe van die van Amsterdam dat misdien niet 
noodich es eenyge costen daertoe te employeren. 
 
Op ’t viiie ende leste articule van de voors. missive dunckt die 
vroetschap geraden voor antwoort te seggen, alsoe die van 
Noorthollant in den heure sorge draegen over die predicanten 
aldaer, dat het onbillick waer dat zijluyden vorder souden 
worden belast met een oertgen over elcke morgen in haer 
quartier tot betalinge van de predicanten in Zuythollant, die- 
welcke oick, zo zij haer geestelicke goeden gealieneert hebben, 
wel behoiren in den heuren middel te vinden tot betalinge van 
haer eygen ministers. 
 
[in marge: advys opte missive van 
die van Noorthollant] 
 
Opte missive van die van Noorthollant, inhoudende veel 
verscheyden articulen ’t selve quartier angaende, is geresolveert 
dat men diegeenen die van stadtswegen tot Horen sullen 
reysen, zal auctoriseren omme mit die andere steden over die- 
selve pointen te advyseren ende een vaste resolutie te nemen, 
mitsgaders te nomineren eenyge van ansien, die vanwegen ’t selffde 
quartier aen Zijne Excellentie sullen trecken met sekere remonstrantie 
ende instructie. 
 
Nopende het point van 't vierendeel jaers may voorleden den 
predicanten verschenen, es geresolveert dat men de huysluyden 
Jacobi toecomende elcx in den heure voor een halff jaer 
den predicanten zal doen betalen, zo zij oick onwillich zijn dat men se 
daertoe zal constringeren achtervolgende d’ordonnantie daerop gemaict, 
sulcx dat die predicanten up die verseeckeringe van ’t voors. halff 
jaer daerop gelt sullen moegen leenen. 
 
Die vroetschap vindt oic niet geraden voor dese tijt omslach in 
Noorthollant te doen ten betalinge van de affdancte vendels, het 
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en waer men eerst hadde van Zijne Excellentie ofte die Staten van 
Zuythollant versekeringe van betalinge van deselve schulde als den 
lande van Hollant gemeen zijnde. 
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Nopende die schulden voor date van de Unie gemaict in een 
masse te smelten, dunckt die vroetschap goet dat men een 
masse zal maken, het en waer die andere steden daer tegens 
waeren. 
 
[in marge: gecommitteerden opten dachvaert 
tot Horen] 
 
Sijn voorts bij de meeste stemmen gecommitteert meester Jacob van 
Torenburch ende meester Nanning van Foreest om tot Horen opten 
dachvaert te reysen, die voors. advysen in te brengen ende op andere 
voorvallende saecken te resolveren. 
 
[in marge: dat die stede den emmerluyden 
xx emmers te betale sullen 
comen] 
 
Up huyden den xxvien juni anno XVC LXXVIII soe es bij de vroetscap, 
collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat burgermeesteren van 
’t stadtswegen den emmerluyden sullen te bate comen ende betalen twintich 
nieuwe emmers. Des sullen die emmerluyden gehouden zijn den burgers 
haer emmers te vervullen soe die te bouck staen. 
 
[in marge: hoeveel men meester Pieter ende 
meester Jan voor ’t verndel jaer 
van may betalen zal] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren meester Pieter ende meester Jan, 
zijn ondermeester, van ’t verndel jaers verscenen may lestleden, sullen 
betalinge doen nae advenant zij voor date van desen genoten 
hebben. 
 
[in marge: beroerende die van Amsterdam 
die versoecken meester Pieter ende 
meester Jan] 
 
Up ’t versouck van die van Amsterdam, die begeren dat men haer 
meester Pieter, conrector, ende meester Jan, zijn ondermeester, zoude laeten 
volgen tot vorderinge van haere schole, is bij de vroetschap gere- 
solveert dat burgermeesteren an die van Aemsterdam sullen scrijven 
dat wij om heurluyden hoge noot haer binnen xiiii daegen een van 
beyden sullen laeten volgen, mits dat zij d’ander hier souden laeten 
blijven tot Alreheyligen naestcomende. 
 
[in marge: off men den Generale Staten 
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den convoyen voor twee 
maenten sal laeten volgen] 
 
Voorts in communicatie geleyt zijnde dat die Staten van Hollant (uuytgesondert 
eenige stede die rapport genomen hebben) geaccordeert hebben 
dat men den gedeputeerden van de Generale Staten souden laten volgen die 
convoyen van Hollant ende Zeellant voor den tijt van twee maenten, 
is bij de vroetschap geresolveert dat men van dese stedewegen 
in ’t selve niet bewilligen zal, maer den voors. gedeputeerden mit 
alle beleeftheyt is ’t mogelick offseggen. 
 
[in marge: van een nieuwe Goutse 
sluys] 
 
Voorts ’t concept op ’t maecken van de nyeuwe Gautse sluys geraempt, 
zij con den vroetschap voorgehouden zijnde, es bij deselve geresolveert 
ende goet gevonden dat men ’t selve sal affslaen. 
 
[in marge: dat Jacob van Teylingen betalen 
zal die ordonnantie van Cornelis 
Pieterss. de anno LXXV] 
 
Is voorts bij de vroetschap geresolveert dat Jacob van Teylingen, 
tresorier, betalen zal die ordonnantie van vijff gulden die de burgermeesteren 
de anno LXXV Cornelis Pietersz., schipper, voor ’t interest van zijn 
schip in ’t beleg van de vijant gerampeneert ende tot ’t meesterloon van 
zijn arm in ’t beleg gescoten, verleden hebben. 
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[in marge: de missive bij die 
van Outdorp van de Hove 
geobtineert te beant- 
woorden] 
 
30 
 
Up huyden lesten junii anno XVC LXXVIII soe es bij de vroetscap, 
collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat burgermeesteren mitte 
gerechte sullen beantwoirden die besloten missive bij die van 
Outdorp van de Hove geobtineert, beroerende die landen van Outdorp, bij 
Zijne Excellentie den kercke van Alcmaer tot onderhout der predicanten gegont. 
 
[in marge: dat Jan Claesz. an de 
vierschaer zal comen] 
 
Is voorts geresolveert dat Jan Claesz., talman, an de vierschaer 
zal moegen comen, mits doende den eedt als anderen talluyden 
gedaen hebben, behoudelicken dat hem ende allen anderen talluyden 
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den wech van justicie zal openstaen sonder dat ’t selve nochtans 
in den eedt geïnsereert zal worden. 
 
[in marge: dat die torenwachters mit 
licht opte toren mogen gaen] 
 
Is mede geresolveert dat die torenwachters nae Sint-Jacob mit 
licht opte toren sullen moegen gaen. 
 
[in marge: om certifficatie te becomen 
van de sidtplaetse] 
 
Noch es mede geresolveert dat burgermeesteren tot stadts costen een bode 
nae Edam sullen moegen seynde om te becomen van een 
oudt man aldaer wonende, certifficatie van de sidtplaese, 
die de van Alcmaer gebruyckt hebben in de vergaderinge 
van de Generale Staten van Hollandt. 
 
[in marge: wat antwoort de burgermeesteren 
den deurwaerder van de 
ontfanger Bol sullen 
geven] 
 
Voorts dat burgermeesteren den deurwaerder van de ontfanger Bol, 
die van de stede omtrent x gulden als reste van de seven grooten up ’t 
morgen ende noch in de twee stuvers bij de Staten anno LXXII 
ommegeslagen, eysschende es, voor antwoort sullen geven dat zij 
die penningen va tot behoeff van ’t gemeen lant geëmployeert 
hebben ende ’t gemeen lant in heure rekeninge daervan verantwoorde[n] 
zullen. 
 
[in marge: Aelbert Cornelisz. gecontimeert] 
 
Is voorts Aelbert Cornelisz. Comans bij de meeste stemmen van de 
vroetschap alsnoch voor eenen tijt gecontinueert om van de 
stedewegen mitte gecommitteerden van de Staten in Zuythollant 
te besongneren. 
 
[in marge: advys van de vroetschap 
opten dachvaert tot 
Horen in te brengen] 
 
Up huyden den ixen july anno XVC LXXVIII soe es den vroetschap, colle- 
gialiter vergadert zijnde, voorgehouden dat die Staten van Hollant 
ende Zeellant (uuytgesondert eenyge steden die rapport genomen hebben) 
bewillicht hebben dat men den gedeputeerden van de Generale Staten om 
die hooge noot souden laeten volgen die convoyen van Hollant ende Zeellant 
voor den tijt van twee maenten sonder ’t selve in consequentie te trecken 
ende naedat die vroetschap die saecke in ’t lange gecommuniceert hadde, es 
bij deselve om die hoge nootswille daerinne mede bewillicht. 
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[in marge: opten ix augusti 78 es bij dese 
resolutie gepersisteert] 
 
9 juli 1578 
 
Is voorts bij de vroetschap geaccordeert dat men noch zal moegen stellen 
twee stuvers op elcke tonne bier boven die twee gulden, gebrouwen tot 
ammunitie van oorloge, mits dat die bij den brouwer betaelt zal worden. 
  
Voorts is mede bij de vroetschap geaccordeert dat men den grave 
van Bossu, overmits Zijne Excellentie des voors. gravendienst zeer 
recommandeert, tot een pensioen voor een jaer uuyt Hollant ende 
Zeellant zal laeten volgen vijffduysent gulden. 
 
Heeft voorts die vroetschap goet gevonden dat men mit die van Zuythollant 
zal treden in gemeenschap van de oude schulden voor datum van de 
Unie gevallen mit conditie dat die van Zuythollant dit quartier 
goet contentement zullen geven van de restcedullen van de offgedancte 
ofte gereduceerde vaendels, daervoor dit quartier in ’t particulier 
haer verobligeert ende versegelt heeft. 
 
[in marge: gecommiteerde opte voors. 
dachvaert tot Horen] 
 
Is voorts Philips Cornelisz. bij de vroetschap gecommitteert 
om tot Horen upten dachvaert te reysen ende die voorgaende 
resolutien voor advys in te brengen ende op andere voorvallende 
saecken te resolveren. 
 
[in marge: van de restanten van de ce penning 
zo van de huysen als van de 
landen] 
 
Is voorts bij de vroetschap geavoyeert ’t geene bij burgermeesteren ende 
den collecteurs van de ce penning gedaen es beroerende die quijtschellding 
bij haer gedaen dengeenen die van onvermoegen zijn ende dat burger- 
meesteren die van vermoegen zijn, den rentmeester sullen overleveren om bij 
hem geëxecuteert te werden. Ende belangende die ce penning 
van de landen sullen burgermeesteren die bij de propriëtarissen 
vandien voor die tweedelen ende den bruyckers voor ’t derdendeel 
elck in zijn polder doen betalen ende den onwilligen betaelders 
mede den rentmeester overleveren. 
 
[in marge: dat burgermeesteren sullen appelleren 
van ’t vonnisse bij Cornelis Claes- 
z. Heck geobtineert] 
 
Voorts es eendrachtelick bij de vroetschap geresolveert dat 
burgermeesteren sullen appelleren van ’t vonnisse bij den Hove van Hollant 
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gepronuncheert tot voordele van Cornelis Claesz. Heck ende 
achterdele van de stede beroerende ’t weytgen opte Connincxwech. 
 
[in marge: beroerende ’t sallaris van de 
rentmeester van de Honsbosch] 
 
Is mede geresolveert dat men meester Geraert Boot, rentmeester van den 
Hontsbosche, in de plaetse van sijn sallaris zal laten volgen alsulcken 
somme als hij in zijne rekeninge gestelt heeft ende dat voor desen 
reyse sonder ’t selve in consequentie te trecken ende dat hij voortan zijn 
vacatien bij pertinente specifficatie ende verifficatien zal overleggen. 
 
[in marge: beroerende de waerschappen 
ende hemraeden haer salaris] 
 
Ende beroerende die waerschappen ende hemraden van de Hontsbosch es 
geresolveert dat die sullen blijven ende tevreden wesen mit haer 
oude salaris. 
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[in marge: advys opten dachvaert 
t’ Alcmaer in te brengen] 
 
Up huyden den xxixen july anno XVC LXXVIII soe es bij de vroetschap, 
collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat die gedeputeerden opten 
tegenwoirdigen dachvaert op ’t ie, iie ende iiie point van de bescrijvinge 
voor antwoort sullen inbrengen, dat die vroetschap geraden vint 
om te vinden die achterstallen van ’t maentgelt, oude schulden ende 
anders, dat men eerstdaechs sal effectueren die voorgaende resolutien 
tot dien eynde in Zuythollant genomen als van de pantschappen te 
redimeren die restanten van de ontfangers te innen ende die tractementen 
volgende die resolutie aff te setten of te verminderen. Ende 
in gevalle dieselve niet moegen strecken, dat men alsdan bij een 
generale voet over die landen van Hollant een promptelicke remedie 
vinde om die achterwesen te vervallen, ’t zij bij vercopinge van de 
domeynen ofte anders. 
 
[in marge: van de oude schulden in een 
masse te smelten] 
 
Is voorts gepersisteert bij de resolutie bij de vroetscap opten ixen 
deser maent july genomen beroerende die oude schulden voor datum 
van de Unie gevallen, in een masse te smelten, mits dat die van Zuythollant 
dit quartier goet contentement sullen geven van de restcedullen van de 
offgedancte ofte gereduceerde vaendels daervoor dit quartier 
in ’t particulier haer verobligeert ende versegelt heeft. 
 
[in marge: Meyns Focx 39 gulden voor 
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’t coper in ’t beleg gelevert] 
 
Is mede bij de vroetschap geavoyeert die uuytspraeck bij arbiters 
gedaen tusschen Meyns Focx ter eenre ende burgemeesteren ter andere 
beroerende seker coper dat die voors. Meyns Focxdr. in ’t belegge 
gelevert soude hebben, waervoren denselven toegevonden es xxxix 
gulden, te betalen d’een helft Alreheyligen naestcomende ende d’ander helft 
Lichtmisse daeran volgende. 
 
[in marge: beroerende ’t overbleeffsel 
van Houten Sceetges 
boomgaert] 
 
Van gelijcken es mede geavoyeert het accoort bij burgermeesteren 
mitte eygenaers van Houten Sceetges boomgaert gemaict, als te 
wetene dat die stede ’t overbleeffsel van de voors. boomgaert 
betalen sal op vier termijnen nae advenant die roede vier 
gulden x stuvers, mits dat den stede in affslach zal comen ’t gene bij 
haer opte voors. boomgaert betaelt es ende oic dat die stede 
zal behouden die erven voor datum van desen vercoft. 
 
[in marge: approbatie van de coop 
van ’t lant bij Aerian 
Jansz. gecoft] 
 
Is noch mede geavoyeert die coop bij burgermeesteren gemaict mit 
Aerian Janss. van der Nyenburch van ’t lant gecomen van de memorie, 
leggende bij noorden an de Jonge Bagynenweyt, bij den voors. Aerian 
Janss. gecoft. 
 
116v 
 
[in marge: schoolarchen] 
 
Sijn voorts gecommitteert Jan Janss. Steenhuys, meester Nanning 
van Foreest ende Ruardus Acronius omme als schoolarchen opsicht 
te nemen opte schole ten eynde die in goede ordre onderhouden 
mocht werden, mit denwelcken oic die schoolmeesteren die 
swaricheyden, in de bedieninge van de schole rijsende, sullen communiceren. 
 
[in marge: bij de Eertswouder sluys 
te diepen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om bij de sluys 
tot Eertswout tot stadts costen te doen diepen tot geryff 
van de scuytluyden van Texel ende Wieringen. 
 
[in marge: van een ordonnantie opte 
boelhuysen te maken] 
 
Voorts zoe zijn burgermeesteren mitte gerechte geauctoriseert 
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op boelhuysen een nyeuwe ordonnantie te maecken. 
 
[in marge: Dieuwer Jan Luytges ordonnantie 
te verlenen] 
 
Is voorts geresolveert dat die tegenwoirdige burgermeesteren 
Dieuwer Jan Luytges ordonnantie sullen moegen verlenen van de 
wijn tot haeren huyse anno LXXIIII bij de stede doen halen. 
 
[in marge: advys opten dachvaert in 
te brengen] 
 
Up huyden den ixen augusti anno XVC LXXVIII soe es bij de vroetscap, 
collegialiter vergadert zijnde, upte missive van de gedeputeerde 
raeden van Noorthollant in date den viien augusti tegenwoirdich, 
beroerende die verpondinge bij de commissarissen van Zuythollant voor- 
gestelt omme te vervallen ’t cort over elcke maent, eendrachtelick geresolveert 
dat men ’t voors. cort van ’t zuyver van de huyere van alle huysen ende 
landen zal doen collecteren bij forme van ce penning, offgetrocken eerst 
alle ongelden derselver landen ende huysen, welverstaende dat die 
gedeputeerden van Zuythollant in Noorthollant ende weder die gecommitteerden 
van Noorthollant in Zuythollant in handen gestelt sullen worden 
die quoyeren van de laeste ce penning omme daeruuyt een gracelicke 
omslach te maicken over ’t zuyver van de huyere als voren. 
 
Het tweede point beroerende die tw vier stuvers op elcke 
tonne bier bij die van Zuythollant uuyt heure excijse gemist 
tot betalinge van de renten op ’t lant van Hollant staende, 
wort bij de vroetschap geaccepteert die presentatie bij de 
commissarissen van Zuythollant gedaen, namentlick dat die van 
’t Noorderquartier haer contingent in desen bij andere middelen sullen 
mogen vinden. 
 
Nopende het point van de gemeenschap der schulden voor date van de 
Unie in elk quartier gemaict, persisteert die vroetschap bij ’t antwoort 
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bij die van Noorthollant den gecommitteerden van de Staten tot Alcmaer 
gegeven, welverstaende dat die gedeputeerden van stadtswegen opten 
toecomende dachvaert in Den Haech sullen insisteren dat die van 
’t Noorderquartier versekeringe gedaen sal worden van de schulden 
van de affgedancte ende gereduceerde vaendels ende bij faulte vandien 
dat die van ’t Noorderquartier het overscot van haere middelen 
over elcke maent tot dien eynde sullen moegen innehouden. 
 
Comende tot het achtste ende laeste articule van de poincten bij mijn 
heeren commissarissen van de Staten van Hollant, die vroetscap 
vint geraden dat men avoyere het antwoort bij mijn heeren commissarissen 
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van de Staten in margine daerop gestelt omme eens te uniëren 
beyde die collegien van Zuyt- ende Noorthollant, welverstaende 
dat daerbij geconditionneert worde dat die van Noorthollant 
niet alleen behouden sullen haer generael ontfanger van de middelen in 
haer quartier vallende, maer oic mede dat geene penning uuyt 
heure quartiere sullen moegen gaen dan bij ordonnantie van de 
gedeputeerden van Noorthollant ondergeteyckent, anders niet 
updat alsoe die van Noorthollant verseeckert mogen zijn van de 
betalinge der lasten in haere quartiere vallende. 
 
Nopende Zijne Excellentie versouck van monseigneur Yselsteyns zijn ses 
compaingien noch in dienste te houden voor dese lopende maent 
augustus, die vroetschap acht hoochnodich dieselve ses 
compaingien aff te dancken naedemael ’t lant van Hollant 
boven haer vermogen belast es. 
 
Van ’t lant van Putten ende Geervliet den grave van Bossu 
te transporteren ende in handen te stellen voor zijn voorgaende 
getrouwe dienst den Nederlanden gedaen, die vroetschap, over- 
mits die belastinge van ’t lant van Hollant en vint sulcx 
voor dese tijt niet doenlick. 
 
[in marge: opten 6 septembris 78 heeft die 
vroetschap bij dese resolutie 
gepersysteert] 
 
Up ’t concept van de ce penning bij mijn heeren van Zuythollant over- 
gesonden, dunct die vroetschap geraden dat men die oude voet 
aldaer ger in Noorthollant geraempt voor dit mael sal houden. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
dachvaert tot Horen] 
 
Sijn gecommitteert Philips Cornelisz ende Jan van Foreest om tot 
Horen opten dachvaert te reysen, der vroetschap resolutien in 
te brengen ende op alle voorvallende saecken te resolveren. 
 
[in marge: meester Jan ende Torenburch 
gecommitteert om te 
visiteren die concepten 
opte reformatie van 
’t Hoff etc.] 
 
Sijn meester Jan Adriaensz. ende meester Jacob van Torenburch gecommitteert om 
die concepten opte reformatie van ’t Hoff van Hollant van de laege 
vierscharen in steden, dorpen, voor balliu ende mannen, mitsgaders die 
instructie voor die reviseurs gemaict, te visiteren ende die swaricheyt 
bij haer daerop geannoteert den vroetscap te rapporteren, alsoic van ’t 
concept van de successien in Hollant voortaen eenpaerlick te houden. 
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[in marge: advys op ’t concept van de 
ordonnantie opte lage 
vierscharen] 
 
Up huyden den xvien augusti anno XVC LXXVIII soe es bij de vroetscap, 
collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat men affslaen zal 
het concept van de ordonnantie van de justicie in steden, dorpen ende 
voor baillu ende mannen, bij de Staten van Hollant ontwurpen, mits 
dat die ordonnantie der vierschare tot Alcmaer blijven zal 
supplerende ende veranderende daerinne ’t gene nodich bevonden 
zal worden. 
 
[in marge: opte ordonnantie van de 
Provincialen Raet] 
 
Beroerende die poincten geraempt bij de Staten tot redressement 
der saecke van de justicie, die vroetscap avoyeert simpliciter 
hetgeene bij de Staten ontwurpen es, sonder die limitatie 
bij den Hove Provinciael daerop gestelt te accepteren. 
 
[in marge: opte revisien] 
 
Insgelijcx worden geavoyeert die articulen van instructie 
van saecken in revisie, bij de Staten geconcipieert sonder 
dat men goet vint ’t getal van de Raet ofte oic heur salaris 
te augmenteren. 
 
[in marge: opte successien ab intestato] 
 
Aengaende ’t concept upte successien ab intestato bij de Staten 
van Hollant overgesonden, die vroetschap vint niet geraden 
in de successien ab intestato voor dese tijt yet te veranderen. 
 
[in marge: van ’t verbont mit die van 
Gelrelant, Utrecht etc. te 
maken] 
 
Nopende die poincten ende articulen daerop die van de lande van 
Gelre, Hollant, Zeellant, Utrecht, Overyssel hem souden moegen 
vereenigen ende verbinden, die vroetschap vind ’t raetsaem dat 
die gedeputeerden upten dachvaert in Den Haege den xvii deser 
sullen naerder onderstaen off die andere provincien die saecke te- 
recht menen, hetwelck bevonden zijnde dat men mit die andere provincien 
alsulcken unie sal moegen ingaen, waerdeur die landen van 
Hollant ende Zeellant in haere gerechticheyt niet en souden geprejudiceert 
werden. 
 
[in marge: van de renten voor Sint-Jan 
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LXXVI verscenen] 
 
Beroerende die renten die verschenen zijn geweest voor Johannis 
LXXVI, gehypoteeckeert up landen, huysen off erven, hebbende onder 
water off vruchteloes voor den viant gelegen, heeft die vroetschap 
gepersisteert bij hoer resolutie dies angaende opten viiien january lestleden 
genomen. 
 
[in marge: van de xlvm gulden van de palsgrave 
van de Ryn] 
 
Nopende die xlvm gulden, diewelcke die van Hollant schuldich zijn 
den palsgrave van de Ryn Michaelis ende Paesschen toecomende te 
betalen, vint die vroetscap geen ander middel van betalinge 
dan laestmael tot Alcmaer bij de gecommitteerden der Staten van 
Hollant ende gedeputeerden van Noorthollant geraempt es. 
 
[in marge: van benefitien juris 
patronatus] 
 
Is voorts bij de vroetschap raetsaem bevonden voor advys in te 
brengen dat benefitia juris patronatus sullen staende blijven ten 
gifte van de rechtelicke collateurs, mits dat zij dieselffde benefitien 
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sullen confereren tot een jongen die men ter scholen houdt off houden 
wil, mits oick dat in elcke quartier een opsiender werde 
gestelt die regyster hebben zal van de voors. benefitien ende 
sorge dragen dat zij geconfereert worden als voren. Ende 
alsoe dieselve benefitien hier voortijts tot onderhout der 
missen volgende die fundatie hebben moeten contribueren, zoe 
es geresolveert dat men nae advenant vandien van deselve 
benefitien sal defalcqueren tot onderhout der predicanten. 
 
[in marge: nopende die lijste van ’t recht 
van de incomende ende uyt- 
varende waren] 
 
Nopende die lijste overgesonden daerop voortaen bij provisie 
in de plaetse van de convoyen ’t recht van alle incomende ende 
uuytvarende waren ontfangen zal moegen werden, die vroetscap 
avoyeert dieselffde ende nopende die swaricheyden bij de andere 
steden van Zuythollant daerop gemoveert, zal denselffden 
querelerende vrij zijn vorder remonstrantie aen Zijne Excellentie 
te doen, mits dat die gedeputeerde van stadtswegen opten 
dachvaert anhouden sullen dat in ’t recht van ’t wit sout verlichtinge 
worde gedaen. 
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[in marge: beroerende die versochte 
exemptie van die 
van Haerlem] 
 
Die vroetschap persisteert bij haer voorgaende resolutie nopende 
die exemptie ende vrijheyt bij die van Haerlem versocht. 
 
[in marge: van die van Der Goude] 
 
Dat voorts die gedeputeerden op ten dachvaert sullen anhouden dat 
die van Der Goude sullen ophouden van yet te nemen van de 
scepen deur die sluys varende anders dan gewoonlick es, 
mitsgaders dat zij restitueren ’t gundt zij die schippers ofte coopluyden 
offgenomen hebben ende bij refuys vandien, dat die gedeputeerde 
bij expresse sullen verclaren dat die van Alcmaer die van Der 
Goude sullen anhouden. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
dachvaert in Den Haech] 
 
Sijn voorts committeert Claes Heyndricxss., burgermeester, Aelbert 
Cornelisz. Comans ende meester Nanning van Foreest off ’t meerendeel 
vandien om opten dachvaert in Den Hage te reysen, der 
vroetscap advys in te brengen ende op andere voorvallende saecken 
te resolveren. 
 
[in marge: van ’t offleggen an de 
Staten te scrijven] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren vanwegen die vroetscap 
eerstdaechs sullen scrijven aen die Staten van Zuythollant, dolerende 
an deselve van ’t ongelijck dat onse schippers tot Amsterdam, 
Delff ende elders angedaen wort in ’t affleggen haerder schepen 
wanneer zij eenige vrachten annemen, versouckende oitmoedelick 
dat volgende die belofte die van Alcmaer al in octobri LXXIII gedaen, 
het offleggen over heel Hollant mach verboden worden, uuytgesondert 
steden daertoe specialicken vanouts geprevilegieert ende in gevalle mijn 
heeren Staten daer niet terstont in en versien, dat die van Alcmaer 
genootsaeckt sullen worden die middelen van verpachtinge in haere 
stede vallende inne te houden ter tijt toe daerinne geremedieert zal 
zijn. 
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[in marge: mede an die van Delff 
van ’t offleggen te scrijven] 
 
Dat van gelijcken burgermeesteren sullen scrijven an de wethouders van 
Delff, verhalende dat heure schippers aldaer mede offgeleyt 
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worden, nyettegenstaende dat men tot Alcmaer niemant aff en leyt, 
versouckende dat zijluyden ’t selve niet langer in haer stadt willen 
toelaten ende in gevalle die van Delff daertoe niet willen verstaen, 
dat die gedeputeerden van stadtswegen den burgermeesteren van Delff 
vrijmoedich sullen anseggen dat die van Alcmaer bij ordonnantie ende heur 
heurder stede verbieden sullen eenich Delffs bier tot Alcmaer te 
drincken. 
 
[in marge: van de ce penning van de landen 
te innen ende den onwilligen 
den rentmeester over te 
leveren] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren de collecteurs van de 
ce penning van de landen noch eens de celen sullen doen uuyt- 
seynden ende doen vermanen dat zij die voorgaende ce penning 
betalen ende dat burgermeesteren dengeene die nae die 
vermaninge onwillich blijven, den rentmeester sullen overleveren 
om geëxecuteert te worden. 
 
[in marge: van Heyndrickgen Claes- 
dr.] 
 
Is Heyndrick Claesdr. uuyt commiseratie over haer armoet 
ende tot haer alimentatie ’s jaers toegeleyt tot een lijffpentie 
vierentwintich gulden mit een vrije woninge te betalen alle 
verndel jaers. 
 
[in marge: beroerende die ordonnantie waerop 
beyde collegien gesamentlick 
sullen besoingneren, 
opten 6 september 78 es bij dese 
resolutie gepersisteert] 
 
Up huyden den iiiien septembris anno XVC acht ende tzeventich 
soe es bij de vroetschap, collegialiter vergadert zijnde, geavoyeert 
ende voor goet angenomen (op sekere moderatien op ’t xe, xie ende xve articulen 
gestelt) die ordonnantie geconcipieert opte beleydinge van des gemeen 
lants saecken, waerop beyde collegien gesamentlick sullen besoingneren 
ende dat voor den tijt van drie maenten. 
 
[in marge: consent tot die contimatie 
van de middelen] 
 
Voorts heeft die vroetschap geconsenteert dat men die gemene 
middelen noch voor drie maenten zal continueren, welverstaende 
dat die stede die penningen van deselve middelen sal inhouden tot- 
dat die saecke van ’t offleggen offgedaen zal zijn. 
 
[in marge: van de vier stuvers op elcke tonne 
bier, 
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opten 6 september 78 es bij dese 
resolutie gepersisteert] 
 
Beroerende die vyer stuvers op elcke tonne byer tot dijckagegelt 
vint die vroetschap geraden dat men tot Karsmisse naestcomende 
in de plaetse vandien onse quote souden opbrengen ende dat men nae 
Karsmisse dieselve vier stuvers van onse excijse sal laten volgen 
off in de plaetse vandien onse quote furneren ende dieselve vinden 
sonder laste van die van Suythollant. 
 
[in marge: om te vernemen wat een glas 
in de kerck van Ouwater 
cost] 
 
Sullen burgermeesteren scrijven an Claes Heynricxss. ende meester Nanning 
dat zij vernemen an die van Delff ende Rotterdam hoeveel 
’t glas, bij haer in de kerck van Ouwater gegeven, gecost heeft 
ende die stadt daervan verwittigen. 
 
119 
 
[1578] 
 
[in marge: versouck van de cuypers 
van oude duygen te 
wercken] 
 
Beroerende ’t versouck van de cuypers dat zij oude duygen in de vaten 
souden moegen wercken, is geresolveert dat zij certifficatie 
sullen becomen, dat tot Amsterdam ende Delff oude duygen in de 
tonnen gewrocht worden om ’t selve gesien daerinne gedaen 
te worden nae behoiren. 
 
[in marge: van de brant van de seepvaten] 
 
Ende belangende den brant opte seepvaten heeft die vroetschap 
burgermeesteren mitte gerechte gecommitteert om daerop een 
ordonnantie te maecken. 
 
[in marge: heer Gerrit xii gulden ’s jaers gegunt] 
 
Is voorts bij de meeste stemmen heer Gerrit Heyndricxss. tot zijn 
alimentatie uuyt des stadts incomen geaccordeert ende 
gegunt twaelff gulden ’s jaers zijn leven lanck geduyerende 
off soe lange totdat twee van de personen die alsnu den memorie 
genieten, overleden sullen zijn, te betalen telcken verndel jaer 
drie gulden. 
 
[in marge: van de caerte van de scutterie 
wat te veranderen] 
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Is mede gesolveert dat men die caerte van de schutterie in 
sommige articulen zal veranderen volgende ’t project den vroetscap 
up huyden voorgehouden. 
 
[in marge: dat burgermeesteren den rectoor 
volgende zijn versoeck verloff 
mogen geven] 
 
Alsoe den vroetschap voorgehouden es dat Pomponius, rector, 
den lucht alhier nyet en can verdragen ende over sulcx meestendeel 
sieckelick es ende den schole qualick bedienen can, versouckende 
daeromme van zijne dienst ontslagen te zijn, soe es geresolveert 
dat burgermeesteren om die redenen voren verhaelt den voors. Pomponis 
sullen mogen verloff geven ende mit Pottero, den conrector, handelen van ’t 
rectoorschap. 
 
[in marge: van ’t ryffelen te verbieden] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren mitte gerechte een keure sullen 
maken ende daerbij op sekere pene verbieden dat niemant binnen deser 
stede eenyge ryffelingen sullen moegen oprechten noch eenyge uuyt- 
roepinge dies aengaende laten doen noch eenich gelt ontfangen noch 
eenyge opscrijvinge doen, uuytgesondert die arme weeskinderen ofte 
arme huysen binnen deser stede ende dat mit voorgaende wete ende 
consente van burgermeesteren ende gerechte. 
 
[in marge: van de eerste termijn graeff 
Jan te betalen] 
 
Up huyden den vien septembris anno XVC LXXVIII soe es bij de 
vroetschap, collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat die Staten 
van Hollant die xxim pont die graeff Jan van Nassau voor den 
eersten termijn verschijnen, op interest sullen moegen lichten zoe- 
verre zij anders geen middel connen vinden om die te betalen. 
 
[in marge: beroerende den vaendels voor 
Deventer leggende] 
 
Ende belangende die vaendels voor Deventer leggende, acht die vroetscap 
goet dat die Staten naedat die gedeputeerden uuyt Gelderlant weder 
gecomen sullen zijn, daerinne sullen doen sulcx zij nae ’t rapport van de 
voors. gedeputeerden bevinden sullen ’t lant oirbaerlicxte te zijn. 
 
119v 
 
[6 sept. 1578] 
 
[in marge: van die van Schorel ende 
Groet te subvenieren tot 
heure dijckage] 
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Is voorts bij de vroetschap goet gevonden dat men die van Schorel 
ende Groet in de oncosten van heurluyder dijckage uuyt des 
gemeen lants incomen sal subvenieren, alsoe dieselve dijckage 
deur ’t gemeen lant ende tot heure preservatie gerampeneert es. 
 
[in marge: van de betalinge van de admirael 
Treslong] 
 
Aengaende die xm gulden den admirael Treslong mit zijn broeder 
comende uuyt saecke van haere dienst, acht die vroetschap 
geraden dat men denselven op termijnen betalen zal, mits dat die 
eerste paye vertrecken zal tot Karsmisse naestcomende LXXIX. 
 
[in marge: dat die gedeputeerde opte 
dachvaert een tot viceadmirael 
zal nomineren] 
 
Is voorts geresolveert dat diegeene die opten dachvaert tot Horen 
reysen sal mit Jan van Foreest, een bequaem man sullen mogen 
uuyt het quartier van Noorthollant nomineren tot viceadmirael van 
Noort Hollant. 
 
[in marge: gecommitteerde opten dachvaert 
tot Horen] 
 
Voorts es meester Adriaen Anthonisz. gecommitteert om tot Horen 
opten dachvaert te reysen ende mit Jan van Foreest die resolutien 
hierboven voor advys in te brengen ende op andere voorvallende 
saecken te resolveren. 
 
[in marge: den scutterie gegunt als zij 
rekenmael houden ses pont 
ende als zij den papegay 
scieten thien pont] 
 
Up huyden den ixen septembris anno XVC LXXVIII soe es bij de 
vroetschap, collegialiter vergadert zijnde, den schutterie 
gegunt dat zij van nu voortaen zoe wanneer zij rekenmael 
houden, uuyt des stadt incomen in de plaetse van de 
drie pont vlaems genieten sullen ses pont vlaems ende 
als zij die papegaye schieten in de plaetse van de vijff 
pont vlaems thien pont vlaems, ende zijn voorts burgermeesteren 
geauctoriseert dat zij elck rot die ’t versouckt opte munster- 
dach, sullen moegen accorderen vrijheyt van excijs van een tonne 
bier 
 
[in marge: visitatoers tot die rekeninge 
van Aerian Rabbi, tresorier 
de anno LXXVI, ende van de 
fabryck van ’t selve jaer] 
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Voorts zijn bij de meeste stemmen van de vroetschap gecommitteert 
tot visitatoers van de rekeninge Aerian Heyndricxss. Rabbi, 
tresorier de anno LXXVI, ende voorts over die rekeninge van 
Evert Janss. Stuyling ende Euwout Ryckertsz., fabryckmeesters 
van t selve jaer, Jan Cornelisz. Comans Janss. Steenhuys, Mathys Reyersz., 
Ysbrant Allertss., Harck Jansz., meester Adriaen Anthonisz. ende 
Cornelis Reyserss. Pen. 
 
[in marge: advys van de vroetschap 
op sekere poincten op 
dachvaert te Gorinchem 
in te brengen] 
 
Up huyden den xxiiiien septembris anno XVC LXXVIII soe es 
bij de vroetschap, collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat 
men voor dit jaer geen alteratie zal maken in de quoyeren van de 
cen penning, maer dieselve collecteren op den voet daerop laestmael 
in Noorthollant gebruyckt, mits dat voortsaen die quoyeren 
egalicken gemaict sullen worden bij commissarissen an wedersijden 
daertoe te committeren. 
 
120 
 
[1578] 
 
Dat die commissarissen op de questie van ’t Spuy tusschen den landen van Hollant 
ende den grave van Egmont haere rapport gedaen hebbende 
de meritis cause, die gedeputeerde van de stedewegen mitte 
anderen sullen advyseren of ’t geraden es te verwachten sententie van de 
Secreten Rade te Bruessele dan of ’t beter waer met die gecommit- 
teerde van de grave van Egmont te ramen een accoort op rapport 
van yegelijcx zijn vroetschap. 
 
Dat die gedeputeerden van stadtswegen varende opten dachvaert 
tot Gorinchem sullen voor advys inbrengen dat die vroetschap 
van Alcmaer die overgesonden articulen van de Naerder Unie mit 
Gelderlant, Overyssel etc. geraden vint in te gaen, dat oick die gedeputeerden 
mitte andere steden sullen mogen bewilligen in alteratie derselver 
articulen den lande van Hollant niet prejudiciabel zijnde, anders op rapport. 
 
Opte missive van de Staten van Hollant in date den xviiien septembris 
tegenwoirdich, es geresolveert zoeveel angaet het point van de 
lijsten der convoyen over geheel Nederlant, dat men voor advys zal 
inbrengen die lijste van de Generale Staten om mit haer eendracht te 
houden inne te gaen, welverstaende dat men den gesanten van de Generale 
Staten zal instantelick voorhouden die swaricheyden bij die van 
Hollant daerover in deselve missive gemoveert, sulcx nochtans dat men 
mit heurluyden redelickerwijse daerinne sal schicken te accorderen. 
 
Voorts wort bij de vroetschap gepersisteert bij de resolutie opten ixen 
july lestleden genomen beroerende die twee stuvers, op elcke 
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tonne bier boven die twee gulden gebrouwen, te collecteren tot d’ammunitie 
van oorloge, mits dat die bij de brouwers betaelt zal worden. 
 
Nopende die egalite van de minute in ’t geheel Nederlant sullen die 
gedeputeerden haer mogen conformeren d’opinien van die van 
Zuythollant, als daerinne best vervaren ende oic wetende wat voor 
den coopmanschap geraden es. 
 
Van de middelen van contributie in Hollandt te verbinden voor die 
bondtgenoten in Brabant etc., dunct den vroetschap geessins geraden 
daerinne te consenteren, gemerct die van Hollant anders geen middel 
souden hebben om heur knechten te betalen. 
 
Wort gepersisteert bij de vroetschap van de cassage van Yselsteyns compain- 
gnien, overmits die onverdrachelicke lasten van Hollant. 
 
Van de lijffrenten, Jehan Theron bij de Staten van Hollant geaccordeert, te 
veranderen in lossrenten; die vroetscap verclaert daerinne geen 
swaricheyt te vinden. 
 
Sijn voorts burgermeesteren bij de vroetschap geauctoriseert omme op ’t scrijven 
van die van Noorthollant yemant tot Horen te deputeeren. 
 
120v 
 
[1578] 
 
[in marge: van Jan Claesz. an de 
vierschaer te admitteren] 
 
Voorts es bij de vroetschap geresolveert dat men Jan Claesz., talman, 
als talman an de vierschaer sal admitteren, mits doende den eedt als 
andere talluyden in de ordonnantie van de vierschaer begrepen, behoudelick 
dat in deselven eedt van Jan Claesz. bijgevoecht zal worden dat hem 
die wech van justicie sal openstaen ende dat hij dies aengaende 
niet achterhaelt zal worden achtervolgende ’t appoinctement van de 
Hove van Hollant van date den ven decembris XVC LXXVII. 
 
[in marge: dat die stede tot haer laste zal 
nemen die iii ½ gulden ’s jaers pacht 
staende opte boomgaert van 
Aerian Janss. Nyenburch] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren tot ’t stadts lasten sullen 
nemen alsulcke vierdalve gulden ’s jaers pacht als staen upte 
verdolven boomgaert van Aerian Janss. van den Nyenburch 
ende daervan verlijden constitutiebrieven, mits dat den stede 
die hooftpenningen vandien sal corten an de custingen die de stede 
denselven Aerian Janss. van de voors.boomgaert schulden es. 
 
[in marge: die vroetscap avoyeert 
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’t accoort mit Miens Willemsz. 
ende Cornelis Claesz. gemaict 
beroerende haer turffponten] 
 
Is voorts bij de vroetschap geavoyeert ’t accoort bij burgermeesteren 
mit voorgaende auctorisatie van de vroetschap gemaict mit Myens 
Willemsz. van Lemuyden ende Cornelis Claess. van Cuydelstaert 
beroerende haer turffponten in ’t beleg bij den soutketen gesoncken, bij 
welcke accoorde denselven Myens Willemsz. voor zijne 
turffpont toegevonden es cxxxv gulden ende Cornelis Claesz. 
tzeventich gulden, te betalen op drie Lichtmissedaegen naestcomende. 
 
[in marge: advys op verscheyden 
pointen die opten dach- 
vaert in Den Haege 
verhandelt sullen 
worden] 
 
Up huyden den xen octobris anno XVC LXXVIII die vroetschap, 
collegialiter vergadert zijnde, op sekere missive der Staten van 
Hollant in date den eersten octobris tegenwoirdich, mitsgaders op 
sekere commissie ende instructie vanwegen Zijne Excellentie voor die 
president van Hollant Jan van Vliet ende Pelgrum van Loon ende 
dieselve instructie overgewegen, vindt niet raetsaem die 
middelen van quotisatie voor sekere personen in Hollant te doen 
onder versekeringe van jaerlicxe lijffrenten ofte lossrenten, maer 
veeleer geraden te zijn tot succoers van de bondtgenoten gelt 
up interest te nemen, assignerende den crediteuren opten ce 
penning ofte andere toecomende contributien ten eynde die garnisoenen 
betaelt mogen worden ende bij faute van betalinge geen desordre en 
valle. 
 
Nopende die questie van de domeynen bij die van Rotterdam gecoft, 
die vroetschap refereert dieselve tot arbitragie ende discretie 
van diegeene die opten dachvaert in Den Hage van stadts- 
wegen sullen compareren. 
 
Soeveel angaet yemant te committeren die van stadtswegen 
bij de Staten van Hollandt voor een jaer ofte halff zal besoingeren 

 
121 
 
[1578] 
 
Als Cornelisz. wort alhier den gedeputeerden op den dachvaert reysende 
belast te vernemen off die andere steden van Hollant haer 
nominatie ofte electie dienaengaende inbrengen om daernae bij de 
vroetschap gedaen te worden volgens ’t exempel van anderen. 
 
Beroerende ‘t versouck van die van Zuythollant van de knechten van 
Hollant te continueren voor Deventer voor xii off xiiii daegen, 
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nadenmael sommige vendels van daer al in Noorthollant zijn 
gearriveert, zo en can die vroetschap niet verstaen tot continuatie, 
maer veel meer om te procederen tot affdanckinge het en waer 
die grave van Rennenberge daer aff geadverteert zijnde die 
selffde knechten voor die van Vrieslant ende Overijssel weder 
begeerde an te nemen. 
 
[in marge: gedeputeerden opten 
dachvaert in Den Hage] 
 
Sijn voorts meester Nanning van Foreest ende Aelbert Cornelisz. Comans 
tesaemen ende elcx bysonder gecommitteert omme te compereren opten 
dachvaert in Den Haege ende die vroetschaps advyse inne te 
brengen ende op andere voorvallende saecken te resolveren. 
 
[in marge: van ’t weel bij Jan Boyesz. 
op te maken voor St. Jan] 
 
Die vroetschap avoyeert ’t geene dat burgermeesteren haer van 
stadtswegen hebben laten condempneren in de somme van hondert 
gouden realen te verbeuren tegens ’t lant van Geestmerambocht 
zoverre die stadt het weel bij Jan Boyes niet op en 
maickt voor Sint Jansmisse naestcomende. 
 
[in marge: Pieter Barentss., boomsluyter, 
xxxvi gulden 's jaers] 
 
Is voorts geavoyeert ’t accoort bij burgermeesteren gemaict mit 
Pieter Barentsz., boomsluyter, als te weetene dat die selve 
zal genieten voor ’t sluyten ende openen van de stede boomen 
s’jaers xxxvi gulden ingaende decollationis Johannis lestleden. 
 
[in marge: van de wal te doen 
maecken ende een jaer 
lanck doen hachen] 
 
Voorts zijn burgermeesteren geauctoriseert om mit Claes Oom ende 
Willeboort van Heyloe eyntelick te accorderen van ’t opmaken 
van de borstweringe ende wal rontsom van binnen den stadt 
ende van de selve een jaer tot haer costen te onderhouden. 
 
[in marge: beroerende die questie tusschen 
Jan Elen ende de scutterie] 
 
Noch zijn burgermeesteren geauctoriseert om mitte brouwer van 
Delft als transport hebbende van Gerrit Baertss. biersteker, 
te accorderen beroerende die lxxv gulden daervoor die scutterie 
anno LXXIIII mit auctorisatie van burgermeesteren Jan Elen geëxecuteert 
heeft ende dat op ’t believen van de vroetschap. 
 
[in marge: van de termijnbrieff van de 
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gouverneur te geven in 
betalinge van de ce penning] 
 
Voorts sullen burgermeesteren die termijnbrieff van den gouverneur mogen 
geven in betalinge van de ce penning zoverre Nachtegael daer- 
toe ordonnantie can gecrygen van de Gedeputeerde Raden. 
 
121v 
 
[1578] 
 
[in marge: Aelbert Cornelisz. wort 
gecontinueert] 
 
Op huyden den lesten octobris XV ͨ LXXVIII soe is Aelbert 
Cornelisz. Comans bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde, 
gecontinueert voor het aenstaende halve jaer om mitte andere 
gecommitteerden van de Staten van Hollant in des gemeenlants 
saecken te besoingneren, behoudelick altijt den vroetschap haer 
vrijheyt in de toecomende electie van de wet. 
 
[in marge: Jan van Foreest wort 
gecontinueert] 
 
Van gelijcken es Jan van Foreest mede gecontinueert voor het 
aenstaende halve jaere om mitte gecommitteerde van de andere 
steden van ’t Noorderquartier te besoingneren in gemeenlants 
saecken onvermindert nochtans den vroetschap haer vrijheyt 
in de toecomende electie van de wet. 
 
[in marge: van de straet van de Canistraet 
te mogen vercopen] 
 
Voorts sijn burgermeesteren geauctoriseert om te moegen 
vercopen ’t erff van de Canistraet mits beghinnende  van 
achteren an van de wal off. 
 
[in marge: met Aerian Janss. te handelen 
ende hem eenige landen in 
pantschap te geven] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om met Aerian Jansz. 
van der Nijenburgh te handelen ende hem eenyge landen van de 
Regulieren van Heyloe in pantschap uuyt te geven in 
betalinge hem van de stede compt. 
 
[in marge: Ruardo geaccordeert xxv g. 
's jaers in de plaetse van de 
huyshuyer] 
 
Alzoe Ruardus Acronius, predicant, boven zijn gagie belooft 
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es vrije huyshuyer ende hij nu een huys gecoft heeft soe 
es bij de vroetschap geresolveert, dat men hem in de plaetse 
van dien jaerlicx sal laten volgen uuyt den stadtsincomsten 
vijffentwintich gulden gedurende zijn dienst, te betalen elcke 
halve jaere xii ½ g. 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert 
mit Aerian Reyerss. Groen 
te accorderen] 
 
Sijn burgermeesteren geauctoriseert om mit Aerian Reyersz. Groen 
te accorderen van ‘t aelbastaert stuckgen in den jaere LXXI 
den Spangaerden geschoncken ende hem daervan te contenteren 
zoe nae zij te wege connen brengen. 
 
[in marge: dat die rectoor mitte 
particulier schoolmeesters uuyt- 
coop mach maken] 
 
Is voorts die rectoor deser stede geauctoriseert om mit advys 
van burgermeesteren te accorderen ende uuytcoop te maken mitte 
particulier schoolmeesters van verndel jaers tot verndel jaers 
over die knechtkens die bij haer werckedaechs ter 
schole gaen. 
 
122 
 
[1578] 
 
[in marge: off yemant hem tegens 
den wacht opposeerde] 
 
Is mede geresolveert dat schout, burgermeesteren ende gererechte een 
keur sullen maken, dat zoeverre yemant eenige wanscuricheyt 
ofte gewelt bedrijvende den wacht geweldelick wilde tegen- 
staen ende hem tegens denselven opposeren ende daerover gequest 
ofte terneder geleijt worde, dat men daer geen recht sal over doen 
maer den wacht daervan indempneren. 
 
[in marge: advys opten dachvaert 
van de xe novembris in Den 
Hage inne te brengen] 
 
Opten viiie novembris XVcLXXVIII is bij de vroetschap collegialiter 
vergadert zijnde, op der Staten missive in date den xxx octobris 
laestleden, beroerende t’eerste point van twee drie mannen te 
committeren die de conventualen haeres stadts haere alimentatie 
sullen verstrecken enz. geresolveert voor antwoorde op den 
dachvaert in Den Haege inne te brengen den x ͤ novembris 
tegenwoordich als dat die van Alcmaer verclaren sullen 
haer conform te willen maecken d’andere steden van Noorthollant 
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die welcke haeres stadtsconventualen haere alimentatie 
verstrecken, mits daertoe gebruyckende ende houdende derselver 
conventualen goeden, welverstaende dat die van Zuythollant 
haren conventualen den behoirlicke alimentatie sullen moegen 
verstrecken off bij de redemptie der landen in pantschap 
aldaer uuytgegeven ofte bij die middelen in de voors. haere 
missive voorgeslagen. 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren Dirck van Foreest 
als ontfanger der geestelicke goeden alhier, sullen belasten 
dieselve goeden voortaen te bedienen mitsgaders den 
conventualen haere alimentatie uuyt te keren op die name 
deser stede sonder vorder te staen ten bevele der Staten 
van Noorthollant off rekencamer aldaer off yemant anders. 
 
Op ’t iie point derselver missive is geresolveert dat men wel 
dieselve Franchois Massasia taffelhouder in de voors. missive 
gementionneert sal houden voor gerecommandeert sonder dat die 
regenten der steden met die voors. taffelhouderie verder heur 
sullen bemoeyen. 
 
Op ’t iiie point van de loterie der landen van de Regulieren 
buyten Leyden gelegen, die vroetscap vindt sulcx niet 
ongeraden doch op ’t welbehagen van die van Suythollant. 
 
122v 
 
[1578] 
 
Op ’t iiiie van de speuye die vroetschap persisteert bij de 
resolutie opten xxiiii septembris laestleden bij haer op- 
genomen, waeraff copie den gedeputeerden deser stede op 
den dachvaert zal worden gegeven. 
 
Op’t ve van de saeke van Rotterdam persisteert oick die 
vroetschap bij haere resolutie op den xe octobris laestleden 
dien aengaende genomen daer aff denselffden gecommitteerden 
extract gegeven zal worden. 
 
Op ’t vie nopende die continuatie der gemeene middelen, die 
vroetschap vindt geraden die te continueren voor drie 
maenten also die noot genouch sulcx vereysschende es. 
 
Op ’t viie , die vroetschap auctoriseert oick die opten dachvaert 
in Den Hage sullen reysen van stadtswegen dat zij mede 
sullen aenhoiren die swaricheyden bij Zijnder excellentie, commissarissen 
tot Gorchum te moveren ende daerinne mitten anderen 
resolveren nae die gelegentheyt der saecken ofte dat zijluyden 
gedeputeerden yemant anders mitte andere steden tot dien sijne 
sullen committeren naer Gorcom. 
 



324 

 

Opte missive voor Duyck, schansmeester in Den Brielle gescreven, 
die vroetschap auctoriseert haere voors. gecommitteerden den- 
selven Duyck c gulden 's jaers off wat meer voor zijnen dienste 
in Den Briel toe te leggen nae exigentie zijnes wercks 
ofte arbeyts. 
 
Van de questie van Amsterdam denselven commissarissen te auctoriseren 
ut supra dat zijluyden horende in Suythollant naerder bescheyt 
ende bewijs mette andere steden sullen daerinne mogen 
doen ende resolveren als der saecken gelegentheyt sal eysschen. 
 
[in marge: gecommitteerden op den 
voors. dachvaert] 
 
Sijn opden tegenwoirdigen dachvaert tegens den x ͤ deser 
maent novembris in Den Haege geleyt gecommitteert Aelbrecht 
Cornelisz. Comans ende meester Jacob van Thorenburch omme 
die voors. resolutien aldaer inne te brengen mitsgaders in 
andere voorvallende saeken te resolveren met d’andere steden 
soe sij best te rade sullen vinden ten welvaeren van den lande. 
 
123 
 
[1578] 
 
[in marge: resolutien opte missive 
van die van ’t Noorder- 
quartier opten dachvaert 
tot Horen te brengen] 
 
Up huyden den eersten decembris XVcLXXVIII soe es in communicatie 
van den vroetschap collegialiter vergadert zijnde, geleyt die missive 
bij die van ’t Noorderquartier an de stede gescreven ende beroerende het 
eerste point dat Zijne Excellentie begeert dat men den gouverneur noch 
voor dese tijt souden houden voor gouverneur, es geresolveert voor 
advys tot Horen opten dachvaert inne te brengen dat men het annemen 
van de gouverneur sullen uuytstellen totten dachvaert generael den xv ͤ 
deser tot Haerlem geleyt, naedenmael dit quartier niet en vermach 
daerinne alleen te disponeren, maer vindt wel geraden mitten 
selven gouverneur als colonel goede correspondentien te houden beroerende 
het chrijsvolck ende ‘t regiment van de chrijshandelinge. 
 
Nopende het versouck van Sijne Excellentie vande xiim gulden te seynden 
tot betalinge van de knechten in Brabant es geresolveert dat men 
eerst zal sien wat die convoyen moegen uuytbrengen tot 
betalinge van ’t sceepsvolck ende dat men die eerst zal betalen ende 
daernae ‘t overloop van de penningen nae Brabant aen Sijne Excellentie scicken. 
 
Ende belangende die schulden van soldaten bij den burgers doen aen- 
teykenen te betalen, mitsgaders oic die gesoncken scepen, acht 
die vroetschap geraetsaem, dat die gedeputeerden opten dachvaert 
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sulcken vereysschen den staet van dien ende wat middelen daertegens 
zijn om die voors. schulden ende scepen te betalen om ’t selve gesien voorts 
daer op geresolveert te worden als men bevinden sullen oirbaerlick ende 
doenlick te zijn. 
 
Is voorts bij de vroetschap eendrachtelick genomineert tot vice admirael 
Aernt Poen. 
 
Voorts also men verstaet dat die van Haerlem pogen tot haer te 
trecken die dorpen van Wormer, Gisp,enz. mitsgaders Heyloe, 
Limmen, Akersloot, enz., acht die vroetschap geraetsaem, dat van- 
wegen dit quartier aen die van Suythollant gescreven zal worden 
dat zij geen novatie in de verpachtinge sullen attenteren te doen 
off dat men bij gebreke vandien geen penningen uuyt dit quartier in 
Suythollant sullen laten gaen. 
 
Aengaende die rekening van de stede in te brengen, acht die vroetscap 
geraden ende nootelick, dat voor al een voet genomen worde wat 
men in rekening sal brengen ende geleden worden om daernae die- 
selve stadtsrekening alsdan te moegen maken. 
 
[in marge: gecommitteerden upten voors. 
dachvaert tot Horen] 
 
Sijn voorts Vuert Jansz. Stuiling ende Jan van Foreest gecommitteert 
om tot Horen upten dachvaert te compareren die voorgaende resolutien 
voor advys in te brengen ende op andere voorvallende saecken te 
helpen resolveren. 
 
123v 
 
[1578] 
 
[in marge: te vereyssche nae die 
ordre te stellen op’t 
uuyttappen van de wijnen] 
 
Beroerende die missive van de Staten bij den welcken wij geordonneert 
worden ordre stellen up 't uuyttappen van de wijnen, is 
geresolveert dat die gedeputeerden opten dachvaert tot 
Haerlem sullen vernemen wat ordre diesaengaende in andere 
steden gestelt es om dieselve gesien alhier mede daerinne 
zoe te versien, ende sulcke ordre gestelt te worden als men 
bevinden zal doenlick ende oirbaerlick te zijn. 
 
[in marge: beroerende den landen van 
Outdorp] 
 
Beroerende die verhuyeringe van de Outdorper landen, es bij de 
vroetscap raetsaem bevonden dat men an den advocaet sal scrijven 
dat hij een requeste zal maecken ende an den hove versoecken 
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sententie off dat bij provisie een sequester bij ’t hoff gestelt worde 
die de landen verhuyren tot proffijte van de gheene die daer- 
toe bevonden sal worden gerechticht te zijn omme alsoe te verhoeden 
alle inconveniënten die anders apparentelick sullen rysen tusschen de 
ingesetenen van Outdorp ende deser stede. 
 
[in marge: Vrerick Willemsz. den offslach 
geaccordeert] 
 
Is voorts geresolveert dat Vrerick Willemsz. den offslach van de 
visch mittet huysgen, zeevischbancken ende meer vischvloten noch 
het toecomende jaere in pachte sal hebben voor gelijke somme 
ende op gelijcke conditie als hij selve dit jaere gepacht heeft. 
 
[in marge: van ’t erff van Jan Wouterss. 
Slootmakers huys te naesten] 
 
Is noch geresolveert dat burgermeesteren het vercofte erff van 
Jan Woutersz Slootmakers huys sullen naesten om daeroff een 
straet te maken, mits dat burgermeesteren het overbleefssel van 
’t selve sullen moegen vercopen. 
 
[in marge: conditie waerop den 
gouverneur ’t erff bewesten 
zijn hoff vercoft es] 
 
Noch es geavoyeert die vercopinge van ’t erff leggende bijwesten 
des gouverneurs hoff an den gouverneur gedaen, in 
welcke vercopinge geconditionneert es dat die stede 
gehouden sal wesen ten langsten te may naestcomende ‘t wel 
jaeren een straet te maecken responderende van de Nieuwesloot 
off tot den Conincxwech toe ende tot dien eynde een huys op te copen 
opte Conincxwech. 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert 
mit juvffrou van Sonnevelt 
te handelen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om mit jovffrou van 
Sonnevelt te handelen ende die lijffrentebrieff, die deur ’t accoort 
bij burgermeesteren mit Andries van Outshorn gemaect c gulden 
’s jaers vermindert es, weder in haer geheel te maicken ende 
dat in minderinge van de penningen die haer van de stede comen. 
 
[in marge: dat die toecomende wet 
fabryckmeesteren ordonneren 
zal] 
 
Is voorts geresolveert dat die toecomende wet off die jegewoir- 
dige fabryckmeesteren continueren off anderen in haeren plaetse stellen 
zal, zo ’t selve haer dan goetduncken zal. 
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[1578] 
 
[in marge: te vereyssche nae die 
ordre te stellen op’t 
uuyttappen van de wijnen] 
 
Beroerende die missive van de Staten bij den welcken wij geordonneert 
worden ordre stellen up 't uuyttappen van de wijnen, is 
geresolveert dat die gedeputeerden opten dachvaert tot 
Haerlem sullen vernemen wat ordre diesaengaende in andere 
steden gestelt es om dieselve gesien alhier mede daerinne 
zoe te versien, ende sulcke ordre gestelt te worden als men 
bevinden zal doenlick ende oirbaerlick te zijn. 
 
[in marge: beroerende den landen van 
Outdorp] 
 
Beroerende die verhuyeringe van de Outdorper landen, es bij de 
vroetscap raetsaem bevonden dat men an den advocaet sal scrijven 
dat hij een requeste zal maecken ende an den hove versoecken 
sententie off dat bij provisie een sequester bij ’t hoff gestelt worde 
die de landen verhuyren tot proffijte van de gheene die daer- 
toe bevonden sal worden gerechticht te zijn omme alsoe te verhoeden 
alle inconveniënten die anders apparentelick sullen rysen tusschen de 
ingesetenen van Outdorp ende deser stede. 
 
[in marge: Vrerick Willemsz. den offslach 
geaccordeert] 
 
Is voorts geresolveert dat Vrerick Willemsz. den offslach van de 
visch mittet huysgen, zeevischbancken ende meer vischvloten noch 
het toecomende jaere in pachte sal hebben voor gelijke somme 
ende op gelijcke conditie als hij selve dit jaere gepacht heeft. 
 
[in marge: van ’t erff van Jan Wouterss. 
Slootmakers huys te naesten] 
 
Is noch geresolveert dat burgermeesteren het vercofte erff van 
Jan Woutersz Slootmakers huys sullen naesten om daeroff een 
straet te maken, mits dat burgermeesteren het overbleefssel van 
’t selve sullen moegen vercopen. 
 
[in marge: conditie waerop den 
gouverneur ’t erff bewesten 
zijn hoff vercoft es] 
 
Noch es geavoyeert die vercopinge van ’t erff leggende bijwesten 
des gouverneurs hoff an den gouverneur gedaen, in 
welcke vercopinge geconditionneert es dat die stede 
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gehouden sal wesen ten langsten te may naestcomende ‘t wel 
jaeren een straet te maecken responderende van de Nieuwesloot 
off tot den Conincxwech toe ende tot dien eynde een huys op te copen 
opte Conincxwech. 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert 
mit juvffrou van Sonnevelt 
te handelen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om mit jovffrou van 
Sonnevelt te handelen ende die lijffrentebrieff, die deur ’t accoort 
bij burgermeesteren mit Andries van Outshorn gemaect c gulden 
’s jaers vermindert es, weder in haer geheel te maicken ende 
dat in minderinge van de penningen die haer van de stede comen. 
 
[in marge: dat die toecomende wet 
fabryckmeesteren ordonneren 
zal] 
 
Is voorts geresolveert dat die toecomende wet off die jegewoir- 
dige fabryckmeesteren continueren off anderen in haeren plaetse stellen 
zal, zo ’t selve haer dan goetduncken zal. 
 
124 
 
[1578] 
 
[in marge: approbatie van de commissie 
van Dirck van Foreest] 
 
Is voorts geavoyeert ende geapprobeert die commissie bij burgermeesteren 
nae voorgaende resolutie van de vroetschap Dirck van Foreest 
verleent, beroerende den administratie ende ontfanck der baghijnen goeden. 
 
[in marge: dat men Philippus Cornelisz. an de 
wet niet nomineren zal] 
 
Is mede geresolveert dat men Philippus Cornelisz. in de toecomende 
wet niet nomineren zal alsoe hij van meeninge es uuyte 
stede mitter wone te vertrecken. 
 
[in marge: gecommitteerden om te 
visiteren d’ articulen op ‘t 
moeller ambochte 
geconcipieert] 
 
Sijn voorts Vuert Jansz. Scuyling, meester Jan Adriaensz. ende 
Cornelis Heyndricxss., rabbi, gecommitteert omme die articulen 
opten ambachte van de moellers geconcipieert te deursien ende den 
swaricheyden die zij daerinne bevinden sullen, den vroetscap 
aen te dienen omme daernae opte selve articulen gedisponeert te 
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worden nae behoiren. 
 
[in marge: Maritgen Garbrantsdr. 
een halff jaer huyer 
quijtgesconden] 
 
Is voorts Maritgen Garbrantsdr. als bewoonster van het 
camertgen, staende an de noortsijde vande Nyeuwesloot, quijtgeschonden 
het halve jaer huyer van de selve camer van Alreheyligen tot 
mey LXXIX. 
 
[in marge: Aerian Jansz. Groot ende 
Cleyn Engelant in 
pantscap te laten volgen] 
 
Op huyden den xv ͤ decembris anno XVCLXXVIII is bij de vroetscap 
collegialiter vergadert zijnde, geavoyeert het accoort bij burger- 
meesteren mit Aerian Jansz. van der Nijenburch gemaict als dat dieselve 
Nijenburch in pantschap sal hebben Groot Engelant ende Cleyn Engelant 
voor sulcken tijt als die stede dieselve landen van ’t gemeen lant 
gegunt es in pantschap uuyt te geven ende dat voor die somme 
van x ͨ gulden die hem gecort sullen worden an ’t geene hem 
de stede schuld es. 
 
[in marge: dat die vinders elcx 's jaers      
ix g. sullen hebben] 
 
Is voorts geresolveert dat die vinders elcx jaerlicx voor haere 
moeyten sullen genieten negen gulden, des sullen sij die scapen om 
niet schouwen maer van de beesten sullen sij genieten van ’t stuck 
een halve stuver. 
 
[in marge: dat men niemant van 
sijne geliende penningen 
renten sal geven] 
 
Alsoe wel bij ordonnantie van de vroetscap eertijts den geenen die 
de stadt eenige leeninge hadden gedaen, toegeseyt was renten 
van deselve leeninge gemerct nochtans die tegenwoirdige laste 
des stadts omme die consequentie willen, soe es meester Jacob Hogelant 
hoewel sijn soon offlijvich geworden es, mitsgaders anderen die de 
stadt gelient hebben, geaccordeert heure hooftsomme sonder renten 
te betalen met erven brieven oft anders. 
 
124v 
 
[1578] 
 
[in marge: Claes Willemsz sijn tinnen 
munte te betalen] 
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Is voorts geresolveert dat burgermeesteren Claes Willemsz., 
schoenmaecker, betalen sullen hetgheene hem rest van de 
tinnen munte. 
 
[in marge: burgermeesteren geauctori- 
seert met Cornelis Claes 
Heck te accorderen] 
 
Sijn burgermeesteren geauctoriseert om mit Cornelis Claesz. 
Heck te accorderen van ’t Conincxwechweytgen zoverre 
zij ’t selve tot redelickheyt connen te wege brengen 
zo niet op ’t rapport van de vroetscap. 
 
[in marge: van gelijcken oic mit Willem 
Pieter Costers te accorderen 
van sijn hout] 
 
Sijn noch burgermeesteren geauctoriseert omme met Willem 
Pieter Costers te handelen ende hem te consenteren van zijn 
hout dat hem in ’t belegge onthaelt ende tot defensie deser 
stede verbesicht es. 
 
[in marge: Jan Cornelis Jongen  ix 
gulden quijt te schelden] 
 
Is voorts geresolveert dat die stede Jan Cornelis Jongen sal 
quijtschelden die negen gulden off daer omtrent die hij den stede van 
huyshuyer ende verlopen renten schulden es, ende dat ten respecte ende 
in betalinge van de tonne teer ende drie wagenen hout in ’t belegge 
tot defensie van de stadt gelevert, mitsgaders dat hij anno LXXIII 
met zijn wagen ende paerden het gescut van Egmont tot Alcmaer 
gebrocht heeft. 
 
[in marge: van Euwout Rijckertsz. 
ende Maerten Pauwelsz. 
mede te consenteren] 
 
Is noch geresolveert dat burgermeesteren Euwout Rijckertsz. 
ende Maerten Pauwelsz., als capiteynen van de burgerie anno 
LXXI ten hove geroepen sijnde, soewel voor haer oncosten 
sullen betalen als Claes Harcxsz. cum socijs om gelijcke 
saecken ten hove geroepen sijnde daer voren genoten hebben. 
 
[in marge: hoe veel die maellers 
van maelloon ontfangen 
sullen] 
 
Is mede geresolveert dat die molenaers van nu voortaen 
van maelloon haelen ende thuys brengen, ontfangen sullen van 
elcke sac rogge elff doeyts ende van elcke sac tarv drie 
groot ende ses penningen. 
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[in marge: den moellers een brieff 
te accorderen] 
 
Noch es mede geresolveert dat burgermeesteren mitte gerechte 
den mollers een brieff sullen moegen geven beroerende 
haer ambochte van de articulen den vroetscap voor 
gehouden. 
 
125 
 
[1578] 
 
[in marge: advys van verscheyden 
pointen opten dachvaert 
tot Haerlem in te 
brengen den xv ͤ  decembris 
78] 
 
Beroerende het vernieuwen van de placcate in den jaere LXIII opte 
navigatie gemaict ende ’t selve te vermeerderen ende te veranderen etc., 
is geresolveert dat diegeene die opten dachvaert tot Haerlem 
van dese stedewegen reysen sullen, haer diesaengaende sullen 
mogen conformeren den meesten stemmen. 
 
Ende belangende ’t versouck van die van Rommerswael, dat 
haer geaccordeert soude worden dat alle scepen op ende aff 
varende, contribueren souden tot onderhout van de reede ende hooffden 
aldaer, es bij de vroetschap ’t selve affgeslaegen. 
 
In communicatie van den vroetschap geleyt zijnde sekere 
articulen bij die van Hollant ontwurpen op rapport van elcx 
sijne stadt nopende ’t redres van de staet ontfanck ende 
beleydinge van des gemeenlants penningen bij graeff Jan met 
zijn adjuncten gecommitteerde Zijnder Excellentie versocht, die vroetscap 
es haer advys, dat men die costen mitsgaders die personen in beyde 
collegien sal verminderen, welverstaende dat men in de 
beleydinge van des gemeenlants penningen ende in alle andere pointen, 
zal houden die voet in de vine den xxv ͤ aprilis 1576 onder 
den steden van Hollant ende Zeellant genomen ende geresolveert, 
behouden dat die personen van Noorthollant vermindert 
zijnde aldaer nochtans een generael ontfanger van de middelen 
ende andere zal blijven, dat oic geene penningen daervan uuyt 
den voors. quartiere sullen gaen, dan bij ordonnantie der gedepu- 
teerden aldaer, doch sijn die van Alcmaer wel tevreden 
dat die collegien voor een verndel jaers bij provisie worden 
gevineert omme staet van des gemeenelants uuyt schulden 
te maecken. 
 
Op ’t v ͤ point van des voors. graeff Jans instructie ende 
die voet daerop in Suythollant geraempt te weesen dat men 
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’t gat van de schulden ende renten op ’t gemeenlant staende souden 
boeten ende stoppen met een voet van contributie over die 
schiltalen enz., is geresolveert dat men ’t voors. cort van ’t suyver 
van de heuyere van alle huysen ende landen sal doen collecteren bij 
forme van c ͤ  penning offgetrocken eerst alle ongelden der- 
selver landen ende huysen welverstaende, dat in ’t maken van de quoyeren 
sekere gedeputeerden van Zuythollant in Noorthollant ende weder 
sekere gecommitteerden van Noorthollant in Suythollant bijgevoecht 
sullen worden om een eenparige omslach in beyde quartieren gedaen 
te worden over ’t suyver vande huyere als voren. 
 
125v 
 
[1578] 
 
Het advys over ’t vii ͤ  van graeff Jans instructie, beroerende 
dat geene collegien sullen ommeslagen maken over die landen 
sonder advys der Staten, wort goet gevonden sulcx dat bij de 
Staten van Hollant laestmael voorgeslagen es. 
 
Over het viii ͤ  van de instructie, beroerende die pantschappen van de 
abdijen te redimeren, dunct die vroetschap geraden etlicke lands 
te vercopen omme daermede die andere landen te redimeren ende 
dan die incomen vandien te employeren ad pius usus. 
 
Over het ix ͤ  der instructie, die vroetschap conformeert 
haer der resolutie bij de Staten daerop genomen. 
 
Over het x ͤ  derselver instructie, nopende van een lieutenant 
van Zijne Excellentie binnen Hollant ende Zeelant gestelt te 
worden, die vroetscap persisteert bij de resolutie tevoren 
genomen te weeten niet geraden te zijn Zijne Excellentie eenyge 
lieutenant in Hollant ende Zeelant te substitueren. 
 
Nopende ’t geschil tusschen die van Zuythollant ende Noorthollant, 
de vroetschap refereert haer advys over die vier eerste articulen 
van graeff Jans instructie. 
 
Op ’t xii ͤ  van de fortifficatie ende garnisoenen in de steden te leggen 
ende te onderhouden, die vroetschap maict haer conform in dezen die 
van Suythollant. 
 
Op’t xiii ͤ belangende die universisteyt binnen Leyden, die 
vroetschap en vint niet ongeraden dat men offgetrocken eerst 
ende alvoren die toegeseyde alimentatie der conventualen die 
vorder incompsten van de abdie van Egmont oic nae dit jaer altijt 
zal verstrecken tot ’t sallarium ende onderhout der professoren tot 
Leyden, behoudelick dat ’t stadts gedeputeerden sullen insisteren 
dat tot erectie van sekere collegie ofte beursse voor die 
particulier schole alhier achtervolgende ’t exempel van die van 
Deventer, Utrecht, Delft ende andere die van Alcmaer uuyt 
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die voors. incompsten mach worden gegunt iim gulden 's jaers. 
 
’T xiiii ͤ  wort geavoyeert als van ’t Wout van Gelre ende 
andere eertijts goet gevonden. 
 
Nopende die clachten van die van Antwerpen tegens die van 
Amsterdam, alwaer sij connen gelt nemen van goeden tevoren 
tot Antwerpen verconvoyt, die gedeputeerden sullen haer mogen 
conformeren de meeste stemmen van de Staten. 
 
126 
 
[1578] 
 
Beroerende die continuatie van de convoyen voor den tijt van ses maenten 
ingaende january toecomende ende dat voor die generdute van de 
geconfedereerden, die vroetschap verstaet niet dat men vorder continuatie 
mitte bondtgenoten van Brabant, Vlaenderen enz. in ’t stuck van de convoyen 
zal accorderen. 
 
’t Versouck van Haerlem, aengaende van ’t remboursement haerder oncosten, 
schaden ende interesten, geleden in haer belegge, es geresolveert 
dat die gedeputeerden van de stadt sullen mogen accorderen die 
van Haerlem vrijheyt van imposten over die bieren niet bij de tappers 
maer alleen bij de burgers aldaer gedroncken, salvo dat die stadt van de 
bieren bij de tappers gesleten sal genieten soe veel als zij jegenwoir- 
delick geniet, noch die vrijheyt van de impost van de rogge, maer 
d' impost van de tarv sullen zij betalen als oic het volle waechtgelt 
als andere steden dat geven, insgelijcx oic geen exemptie van de 
impost van de vercofte ende geslagen beesten. In de c ͤ  penning souden 
zij binnen heure muren vrijheyt genieten ende buyten niet. 
D' impost van de turff souden zij betalen voor die helft, maer 
in ’t horengelt souden sij geven als andere steden, doch sullen 
genieten geheele vrijheyt van den impost van de laeckenen. 
Noch sullen die gedeputeerden haer mogen gunnen ’t collegium 
van de Staten tot Haerlem te houden ende alle dit voorgaende voor 
den tijt van drie toecomende jaeren. Boven desen sondt men die 
versochte weijdinge van de duynen in haer versoucke gemen- 
tionneert, haer gonnen mits dat die Staten dieselve duynen 
sullen moegen reduneren nae sekere jaeren met al sulcke 
somme van penningen als sij selffs peruteren daer voren off te slaen. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
voors. dachvaert] 
 
Sijn voorts Aelbert Cornelisz. Comans ende meester Nanning van 
Foreest gecommitteert omme opten dachvaert tot Haerlem te 
reysen, die voorgaende resolutien voor advys in te brengen ende 
op andere voorvallende saeken te resolveren ende haer den meesten 
stemmen te conformeren. 
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[in marge: Van Walburch Jans 
dr.] 
 
Op huyden den xxix ͤ  decembris XVc LXXVIII is bij de vroetscap 
collegialiter vergadert zijnde, geavoyeert het accoort bij 
burgermeesteren mit Walburch Jansdr. van Haerlem, gemaict als 
te weetene dat sij van de stede ontfangen sal in betalinge van de 
sparren wagenscotten ende andere goeden in ’t beleg gelevert, die 
somme van tsestich gulden, te betalen d' een helft Lichtmisse 
naestcomende ende d’ ander helft Alreheyligen daeranvolgende. 
 
126v 
 
[1578/79] 
 
[in marge: accoort van de pachters 
van de bierexcijs] 
 
Is mede geavoyeert het accoort bij burgermeesteren gemaict 
mette pachters van de bierexcijs als dat dieselve pachters 
sullen mogen corten voor heur interest dat zij pertenderen 
deur dien den excijs van Outdorp haer niet en es gelevert 
die somme van drie ende tnegentich gulden. 
 
[in marge: van de Outdorper landen] 
 
Sijn burgermeesteren ende gerechte geautoriseert om mit 
den kerkmeesteren die Outdorper landen te verhuyeren off 
te laten beslaen soe zij te rade vinden zullen. 
 
[in marge: gecommmitteerde opte 
rekening van Aerian 
Cornelisz.] 
 
Op huyden den xxx ͤ decembris anno XVc LXXVIII sijn bij de 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, gecommitteert 
Aelbert Cornelisz. Comans, Cornelis Janss. Nijens ende Bruyn 
Geritss. om te visiteren die rekening van administratie die Aerian Cornelisz. 
Texel, secretaris, gehadt heeft van de fortyficatie deser stede 
ende den vroetschap daervan rapport doen. 
 
[in marge: van ’t aennemen van 
graeff an meester Nanning 
te scrijven] 
 
Op huyden den lesten decembris XVcLXXVIII soe es bij de vroetscap 
collegialiter vergadert zijnde, gereseolveert dat men scrijven zal 
aen Aelbert Cornelisz. ende meester Nanning dat die vroetscap groote 
swaricheyt maict om graeff Jan als lieutenant van Zijnen 
Excellentie te ontfangen, ende dat nyettemin zijluyden diesaengaende 
haer sullen moegen conformeren den meeste stemmen van de 
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steden van Noorthollant ende soe sijluyden dat niet geraden 
vinden, dat sij alsdan den vroetschap sullen overscrijven die 
wichtige oirsaecken die voorgewent worden om den voors. 
graeff Jan in de voors. qualite te ontfangen, ten eynde daer- 
nae opte selve saecke verder bij de vroetschap geresolveert 
mach werden. 
 
[in marge: van Aelbert Cornelisz. 
thuys te ontbieden] 
 
Is voorts geresolveert indien die resolutie bij die van 
Suythollant genomen, beroerende dat die gedeputeerden van de 
steden elck op sijn stadts costen soude besongueren, haer 
voortganck neempt, dat men in sulcken gevalle Aelbert 
Cornelisz. thuys sullen ontbieden. 
 
[in marge: 1579 
Advys op ’t accoort tusschen 
die van Zuyt- ende Noort- 
hollant] 
 
Op huyden den viii ͤ january XVcLXXIX stilo communi is bij de 
vroetscap collegialiter vergadert zijnde, eendrachtelick gesloten 
dat men sekere articulen bij burgermeesteren ontwurpen, die van 
’t Noorderquartier sal voorstellen als middelen van accoort tusschen 
die van Noort- ende Zuythollant mits conditie soe verre die andere steden 
van Noorthollant die selffde niet willen accepteren; dat die gedeputeerden 
opten dachvaert tot Horen vrymoedelick sullen verclaren dat die van 
Alcmaer met dieselve articulen bij Zijne Excellentie ende die Staten van Hollant 
haer dencken te excuseren. 
 
127 
 
[1579] 
 
[in marge: gedeputeerden opten 
dachvaert tot Horen] 
 
Sijn voorts gecommitteert Serffaes Goossensz. ende meester Nanning van 
Foreest om te reysen opten dachvaert tot Horen ende die voorgaende 
resolutie voor advys in te brengen ende voorts op andere voorvallende 
saecken te resolveren. 
 
[in marge: advys opten dachvaert 
tot Horen in te brengen] 
 
Op huyden den xxiiii ͤ  january XVcLXXIX stilo communi is bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat men die restanten 
van de steden bij Colterman overgelevert noch voor een tijt in surceantie 
zal houden. 
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Ende belangende die dienaeren van justitie bij ’t gemeenlant 
gehouden, die vroetschap vint geraden dat men daerinne voor een 
tijt lang zal continueren. 
 
Voorts beroerende die vercopinge van sekere landen toecomende 
den cappelle van Zuyerwoudt, die vroetschap committeert den 
gedeputeerde Raden om daerinne te doen soe sij te rade vinden 
sullen. 
 
Voorts es geresolveert dat men opte pointen van de missive van de 
gedeputeerde Raeden van Noorthollant bij sekere missive 
inhoudende stadts advyse zal antwoorden, mitsgaders over- 
seynden die articulen hyervoren, wegende daerbij sekere 
missive an de gedeputeerde van Alcmaer tot Horen sijnde. 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert 
mit Claes Claesz. 
Cuyper te accorderen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om mit Claes Claes 
z. Cuyper te accorderen van de c ͤ  penning uuyt saecke dat 
die pest in sijn huys geweest es. 
 
[in marge: van Claes Pietersz. van 
Opperdoes te betalen] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren Claes Pietersz. van 
Opperdoes St. Jansmisse naestcomende betalen sullen xxiiii g. ix st. 
een blanck van de caes in ’t beleg gelevert volgende het billetgen 
bij Aelbert Cornelisz. Comans geteyckent. 
 
[in marge: burgermeesteren geauctoriseert 
Aerian Jacobss. te 
contenteren] 
 
Voorts zijn burgermeesteren geauctoriseeert om Aerian Jacobss. tot 
redelickheyt te contenteren van dat zijn huys nae ’t beleg 
van de wacht geoccupeert ende zeer gerampeneert es geweest. 
 
[in marge: burgermeesteren mitte gerechte 
geauctoriseert den 
participanten van de nieuwe 
gratie van de c ͤ penning 
te doen] 
 
Noch zijn burgermeesteren mitte gerechte gecommitteert om die 
participanten van de memorie voor heur te ontbieden ende denselven 
sulcke gratie van de c ͤ  penning van de memorilanden te geven als 
zij nae gelegentheyt ende gestalte van de personen bevinden sullen 
te behoiren. 
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127v 
 
[1579] 
 
[in marge: advys van versceyden 
pointen opten dachvaert 
in Den Haech in te brengen] 
 
Op huyden den lesten january LXXIX stilo communi die vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde, op de missive van de Staten van 
Hollant in date den xiiii january tegenwoirdich, hadde op ’t eerste 
point beroerende die voet van de generale contributie tot 
vervallinge van de oude schulden ende renten op ’t lant van Hollant 
staende, geresolveert dat die gedeputeerden van stadtswegen 
opte dachvaert in Den Haege reysende voor advys sullen inbrengen 
dat die vroetschap niet geraden en vint op dese tijt eenyghe 
nieuwicheyt te attenteren maer dat men den c ͤ penning sal collecteren 
opte oude voet ende nae uuytwijsen die laeste quoyeren, behoudelick 
soeverre die andere steden accordeerden in de c ͤ penning van de waerde 
der huysen ende landen in copie dat die gedeputeerden den Staten met 
ernst sullen waerschouwen van ’t apparente inconvenient dat gescapen 
es in Noorthollant te vallen bij alteratie ende nyeuwicheyt in voet 
van contributie. 
 
Opte ordonnantie bij die van Hollant overgesonden beroerende die bescrij- 
vinge van de steden ten dachvaert, is geresolveert dat men opten dachvaert 
in Den Haege sal insisteren dat die van Alcmaer, Horn ende Enchuysen 
alle tijt mede bescreven sullen worden, reserverende niettemin die cleyne 
steden van Noorthollant haer recht van bescrijvinge zoeverre zij 
’t selve begeren voor te staen. 
 
Op die vorder pointen van de voors. overgesonden ordonnantie sullen 
stadts gedeputeerden opten dachvaert daerinne moegen doen ende 
resolveren so sij uuyt advys van anderen te rade sullen vinden. 
 
Op ’t iii ͤ point van de Staten missive beroerende van de middelen te 
verpachten voor een halff jaer lanck binnen elcke stadt in ’t overstaen 
van de magistraten met een uuyt et collegie van de Staten, es 
geresolveert dat die verpachtinge van de middelen voortaen sal 
geschieden voor ses maenten, die dorpen onder die steden nu gedistribueert 
daeronder blijvende, mits dat oic geïnsisteert zal worden dat 
merckelicke lichtinge geschiede in die imposte der voors. middelen 
bysonder in ’t bier. 
 
Op ’t iiii ͤ  point nopende ordonnantie te verlenen den ruyteren ende knechten op 
die cantoiren ten eynde die penningen tot geen andere middelen geemployeert 
en souden worden, die vroetscap naedemael die van ’t Noorder- 
quartier behoiren versekert te weesen van betalinge van haer 
garnisoenen en vint niet geraden ’t selve te accorderen. 
 
Op ’t v ͤ  van de delve bescrijvinge, die vroetschap, persysterende bij haer voorgaende 
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resolutie, vint geraden als dat men die schulden voor date van de viiiie 
uuyt saecke van dese oirloge gemaict in een masse over heel 
Hollant sal reduceren, mits dat eerstdaechs bij beyde collegien een 
pertinente staet van de voors. gemeene schulden sal worden gemaict. 
 
128 
 
[1579] 
 
Op 't vie point van de bescrijvinge wat steden voortaen neffens d' edelen 
opten dachvaert bescreven sullen worden ende in wat getal, die vroetscap 
refereert haer tot het iie point van de ordonnantie van de vergaderinge. 
 
Opt viie point van de bescrijvinge nopende die overstemminge ofte 
van 't different aen Zijne Excellentie te blijven, die vroetschap verstaet 
in materie van contributie als die stemmen discorderen dat men 't selve 
an Sijne Excellentie zal stellen als oic andere questien achtervolgende de Unie. 
 
Nopende ’t voorstemmen ende sitplaetse die vroetschap belast den 
gedeputeerden weder an te geven dat bij de committeerden der 
Staten ofte anderen daer toe te nomineren die van Alcmaer haer 
versouck tegens die van Gorchom, Schiedam ende Den Briel 
eerstdaechs affgedaen zal worden, is 't mogenlick, indien niet dat die 
van Alcmaer 't selve sullen stellen in 't oordeel vande Raet provinciael. 
 
Aengaende het viiie point maeckende mentie van de Unie, die van 
Alcmaer vinden raetsaem als dat men die Unie tusschen die van 
Hollant ende Zeellant gemaict zal achtervolgen sonder daer inne yet 
te veranderen, mits dat die van Haerlem, Amsterdam ende andere 
haere satisfactie affstaende 't verbont vande Unie met d' andere 
steden sullen aen nemen. 
 
Opt ixe point als dat die middelen ofte incompsten der selve souden 
werden gebracht in een beurse, die van Alcmaer so daer aff 
getrocken eerst die ordinaris lasten vande knechten ende equippagie 
yet van de selve middelen in Noorthollant soude overlopen, vinden geraden 
dat men die van Suythollant 't selve sal laten volgen, affgetrocken 
eerst haer quote voor die oude schulden. 
 
Het xe articel makende mentie van de pointen differentiael ende lijste vande 
convoyen met die Brabant ende Vlaenderen te continueren voor 
drie maenten, es bij de vroetschap geresolveert als dat men sal die voors. 
bondtgenoten die presentatie bij die van Hollant gedaen niet eerst voorhouden 
sonder die versochte moderatie in te gaen dan uuyt hooge noot. 
 
Opt xiden point inhoudende die van Haerlems versouck op die vrijheyt 
vande gemeene middelen ende exemptie van de thol, die vroetschap vindt 
geraden als dat men insisteren sal upte presentatie den iie january die van 
Haerlem gedaen, welverstaende soe die meeste stemmen vande collegie om 
die van Haerlem contentement te geven, yet daer toe mochten 
adderen, dat des stadts gedeputeerden daer inne sullen moegen bewilligen 
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mits dat die steden gelijcke fortuyne van belegge met Haerlem besocht 
hebbende gelijck vordel sal worden gedaen. 
 
128v 
 
[1579] 
 
Op 't xiie  nopende die gratie sommige dorpen in contributie over 
die landen gegunt ter cause van inundatie, verbrandingen ofte 
anders, die van Alcmaer achten nodich als dat men van nu voort 
aen die selve gratie sullen houden voor gecasseert, sonder nochtans 
restitutie te doen den gheenen die boven haer gratie yet hebben 
opgebrocht, mits dat men van nu voortaen den dorpen van een nature 
sijnde eenparige verlichtinge zal laten volgen. 
 
Op 't xiiie ende laeste wat steden van Hollant die versegelinge 
vanden renten ende andere voortaen sullen doen, dunct die van Alcmaer 
dat in den eersten die ses groote steden ende noch in Suythollant drie 
cleyne steden mitsgaders in 't Noorderquartier die van Alcmaer, 
Hoorn ende Enchuysen die voors. segelingen behoiren te doen. 
 
[in marge: gecommitterden opten voors. 
dachvaert in Den Haege] 
 
Syn meester Jacob van Thorenburch ende meester Nanning van Foreest 
gecommitteert omme opten dachvaert in Den Haege te reysen, die 
voirgaende resolutien voor advys in te brengen ende op andere 
voorvallende saecken te resolveren ende haer den meeste stemmen 
te conformeren. 
 
[in marge: die van Oudewater een 
glas te schencken] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren van 't stadtswegen 
die van Oudewater een glas sullen geven in haer kercke 
ende dat burgermeesteren 't selve sullen besteden zo nae doenlick es. 
 
[in marge: dat die leproesen een 
stucke lants mogen 
vercopen] 
 
Voorts es by de vroetschap den leproesmeesteren geconsenteert 
dat zy een stucke lants gecomen van pontvuysten 
sullen moegen vercopen om met die penningen daer van 
comende sekere proveniers uuijt te copen ende haer schulden te 
betalen. 
 
[in marge: verhoginge vande verckens 
schou] 
 
Is mede geresolveert dat voortaen bij den buytenman betaelt 
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sal worden van schougelt van een vet varcken een stuver 
ende van een mager vercken een halve stuver, soe verre bevonden 
wort dat tot Haerlem, Amsterdam ende Hoorn soe veel 
van scougelt ontfangen wort. 
 
[in marge: approbatie van 't verbont 
met Gelre etc.] 
 
Op huyden den xixe February LXXIX stilo communi soe heeft die vroetscap 
collegialiter vergadert zijnde, geauctoriseert meester Jacob van 
Thorenburch ende meester Nanning van Foreest om 't verbont ende unie met 
die van Gelre, Zutphen, Utrecht ende anderen bij die van Hollant 
ende Zeellant gemaict, te avoyeren ende daer inne voorts te doen zo zij 
na advys van andere steden bevinden sullen 't lant van Hollant 
profijtelicxte te syn. 
 
129 
 
[1579] 
 
[in marge: dat de cuypers oude 
duyghen mogen wercken] 
 
Is voorts de cuypers bij provisie ende tot wederseggen van den 
vroetscap geaccordeert dat zij oude duygen sullen moegen wercken 
uuytgesondert die oly ende zeepvaten ende die duygen vandien die zij 
niet sullen moegen verwercken. 
 
[in marge: dat 't mannengasthuys 
ende leproeshuys eenige 
landen sullen vercopen] 
 
Noch es mede gereolveert dat die regenten van 't leproeshuys ende 
oic die regenten van 't mannengasthuys eenyge landen in 't 
openbaer tot meesten proffijten sullen moegen vercopen om die voors. 
huysen respective te vrijen. 
 
[in marge: dat kerckmeesteren Dirck 
van Foreest brieven van 
indempnite sullen verlijen 
van Jan Bartelmies capelry] 
 
Syn voorts die kerckmeesteren bij de vroetschap geauctoriseert 
om Dirck van Foreest, rentmeester vande kerckewegen, brieven 
van indempnite te verlijden vande cappelrye daer heer 
Jan Bartelmiesz. laeste possesseur off es geweest, die de 
kerck nae 't overlijden vande voors. heer Jan tot haer getrocken heeft. 
 
[in marge: beroerende Aerian Tepel 
secretaris] 
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Nae dat die vroetschap gehoirt hadde 't rapport vande gheenen die 
gecommitteert waeren tot het visiteren vande rekeninge van Aerian 
Cornelisz. Tepel secretaris beroerende die fortifficatie, zoe heeft dieselve 
vroetscap gepersysteert bij 't slot van des voors. Aerian Corneliss. 
rekeninge ende hem zijn verder versouck ontseyt. 
 
[in marge: beroerende d’ instructie waer 
op men de domeynen soude 
vercopen] 
 
Op huyden den xxve february anno LXXIX stilo communi, soe heeft die 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, geauctoriseert meesters Jacob 
van Thorenburch ende Nanning van Foreest opten dachvaert in Den 
Haege zijnde omme te bewilligen in de instructie by de Staten 
ontwurpen opte vercopinge van des Majesteyts domeynen ende haer dies 
aengaende  te conformeren den meesten stemmen van d' andere steden, behoudelick 
dat alleen die vyff off ses groote steden haer sullen verbinden voor 
die voors. vercopingen. 
 
[in marge: continuatie vande convoyen 
der bondtgenoten te 
accorderen] 
 
Is voorts geavoyeert bij de vroetschap dat burgermeesteren an Thorenburch 
ende meester Nanning gescreven hebben, dat zij haer conformeren sullen 
den meesten stemmen van 't Noorderquartier beroerende die vorder 
continuatie vande convoyen den bondtgenoten van Brabant enz. tot 
uuytgaende junio te accorderen. 
 
[in marge: van andere vinders van 
't vleys te ordonneren] 
 
Is mede geresolveert dat men die ordonnantie op 't vleys gemaict, zal 
onderhouden ende Claes Schuyt van 't vinderschap deporteren ende 
dat burgermeesteren mitte gerechte twee andere personen tot vinders 
sullen ordonneren. 
 
129v 
 
[1579] 
 
[in marge: advys opte vredehandel ofte 
continuatie van oirloge] 
 
Op huyden den xii martii anno XVC LXXIX stilo communi die vroetscap 
collegialiter vergadert zijnde, opte missive van mijn heeren Staten van 
Hollant van date den iiiie martii jegenwoirdich, beroerende van 
eenyge uuyt Zuythollant ende Zeellant te scicken op den dachvaert 
vande Generale Staten geleyt tot Antwerpen tegens de xxvi der 
selver met volle macht opte handelinge vande vrede ofte oirloge, 
contributie van penningen ende andere, vindt geraden dat men Zijne Excellentie 



343 

 

mitte gedeputeerden uuyt Hollant ende Zeellant volle commissie zal 
geven om opte vredehandel ofte continuatie vanden oirloge te 
handelen ende 't accorderen zo zij bevinden sullen tot meeste welvaren 
van de landen te dienen. 
 
[in marge: vercopinge van de domeynen] 
 
Beroerende het iide point vande voors. missive vermeldende vande concepte 
van de instructie ende conditien daer op die domeynen vande Coninclicke Majesteyt 
bevrijt ende vercost souden moegen worden, d es bij de vroetschap goet 
 gevonden dat die gedeputeerde deses stadts hem des aengaende 
zal moegen conformeren den meeste stemmen van d' andere steden. 
 
[in marge: de vroetscap persysteert 
bij de oude voet van 
contributie] 
 
Aengaende die voet van contributie om daer inne te vereenigen off 
het different aen Zijne Excellentie te submitteren, die vroetscap persisteert 
bij haer advys opten lesten januarii genomen: als te weetene dat 
die vroetscap niet geraden vint op dese tijt eenige nyeuwicheyt 
op die voet van contributie te attenteren, maer dat men die Ce penning 
zal collecteren opte oude voet ende nae uuytwijsen die laeste quoyeren. 
 
[in marge: van 't remboursement bij 
die van Leyden versocht] 
 
Voorts belangende het remboursement bij die van Leyden van 
haer geliende penninge versocht, vindt die vroetschap geraden 
dat men 't selve voor dese tijt wat in state zal stellen. 
 
[in marge: om noch een advocaet 
voor 't lant an te nemen] 
 
Noch es mede geresolveert dat die vroetschap geraden vint dat men 
noch een advocaet voor 't lant zal annemen om van 't lants 
saecken wat condich te worden ter wijle Paulus Buys noch 
in sijn dienst es. 
 
[in marge: die vroetscap vint niet 
geraden die vier stuyvers weder 
beginnen te verpachten] 
 
Beroerende die vier stuvers weder te beginnen te verpachten tot 
Alcmaer, achtervolgende die resolutie opten vie martii tegenwoirdich 
in Den Haege bij die van Zuythollant genomen, die vroetschap acht 
raetsaem dat men de commissarissen opte verpachtinge comende sal voorhouden 
die swaricheyden ende apparente commotien van 't gemeen volck zo verre 
die verpachtinge weder angeheven worde, mits dat men die commissarissen 
zal offereren acte van belofte van onsse contingent op te brengen 
nae advenant die verpachtinge vande selve vier stuvers te Horen 
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gedaen ofte noch te doen. 
 
130 
 
[1579] 
 
[in marge: van d' erffgenamen van Anna 
Moer te contenteren] 
 
Voorts zyn burgermeesteren geauctoriseert om mitte erffgenamen van 
Anna Moer, conventuale in 't oude bagijnhoff te handelen ende haer te 
contenteren van 't gundt het voors. oude bagijnhoff de voors. erffgenamen 
gehouden es uuyt te keren achtervolgende die besegeltheyt die de 
voors. erffgenamen daer van hebben, inhoudende vcxiii gulden vi stuvers. 
 
[in marge: van publicatie te doen 
van de ce penning] 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren (die verpachtinge van des 
gemeen lants imposten gedaen zijnde) sullen moege publicatie doen 
vande ce penning die al in 't voorleden jaer ommegeslagen ende 
geconsenteert es. 
 
[in marge: approbatie van 't accoort 
mitt Pieter Reyerss. brouwer 
tot Delft gemaict] 
 
Is mede geavoyeert het accoort bij burgermeesteren met Pieter Reyerss. 
brouwer tot Delft als actie hebbende van Gerrit Baertss., biersteker 
gemaict:: als te weetene dat die stadt de voors. Pieter Reyerss. sal 
betalen vijftich gulden op twee termijnen als d' een helft gereet ende 
d' ander helft Bartolomei naestcomende ende dat in betalinge van de 
lxxv gulden daer voor die scutterie mit auctorisatie van burgermeesteren 
Jonge Jan Elen geëxecuteert hadden. 
 
[in marge: van de restauratie vande 
Zijpschen dijck] 
 
Die vroetschap vindt geraden ende tot welvaren deser stede te 
strecken dat die restauratie van de Zijpschen dijck sijn voortganck 
zal hebben. 
 
[in marge: van Aelbert Corneliss. 
die resolutien over te 
scrijven] 
 
Is mede geresolveert dat men Aelbert Cornelisz. achtervolgende het 
scrijven van mijn heeren die Staten in dato den iiiie martii 
sal overseynden die resolutien van de vroetscap opte  articelen daer 
op die stede bescrevene es, sonder yemant meer opte dachvaert te 
committeren om te schouwen die sware costen vande stadt. 
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[in marge: collecteurs vande ce penninge. 
opte 21 april 79 is Jan 
Claesz Quinting mede 
geordonneert tot collecteur 
vande ce penninge] 
 
Op huyden den xxe martii anno XVC LXXIX stilo communi sijn bij de vroetschap 
collegialiter vergadert, zyn Cornelis Reyerss. Pen ende Dirck Dircxss. 
geordonneert omme zoe vande landen als vande huysen de ce penninge 
in 't voorgaende jaer omme geslagen te collecteren. 
 
[in marge: Augustyn van Teylingen ende 
Pieter Thyss. den xxxe penninge 
van haer ontfanck] 
 
Is voorts geresolveert dat Augustyn van Teylingen ende Pieter Thyss. 
collecteurs vande ce penninge van den lande overmits zij groote moeyten 
gehadt hebben voor haer salaris sullen genieten den xxxe penninge van 
haer ontfanck. 
 
[in marge: Jan Allertss. zijn tinnen 
gelt te betalen] 
 
Noch es geresolveert dat burgermeesteren Jan Allertss. sullen contenteren 
van de xxii ½ stuyvers die hem vande tinnen munte resteren. 
 
[in marge: meester Nanning gecommitteert 
opten dachvaert tot 
Antwerpen] 
 
Voorts alsoe bij de Staten van Hollant geresolveert es dat by die van 
Alcmaer onder andere steden mede een uuyten heuren sullen nomineren opte 
dachvaert vande generaele Staten den xxvie deser maent tot Antwerpen, 
geleyt opte vredehandel ofte continuatie van oirloge; soe est 
bij de vroetscap daertoe genomineert meester Nanning van Foreest. 
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[1579] 
 
[in marge: vande voet van contributie] 
 
Op huyden den xxie aprilis XVC LXXIX soe is bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat die gedeputeerde 
upten dachvaert tot Hoorn voor advys sal inbrengen dat die 
vroetscap niet geraden vint dat men eenyge nyeuwicheyt op dese 
tijt opte voet van contributie sal attenteren, maer dat men de 
ce penninge sal collecteren opte oude voet ende nae uuytwijsen die 
oude quoyeren : dan so 't selve niet en can geschieden soe sullen die 
selve gedeputeerden haer moegen voegen mitte andere steden van 
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't Noorderquartier ende bewilligen om die generale contributie 
te doen over 't suyver vande huyere vande huysen ende landen ende 
geenssins over die waerde vandien. 
 
[in marge: van de last den gedeputeerden 
opte vredehandel te 
geven] 
 
Is voorts eendrachtelick geresolveert dat men de gedeputeerden 
van Hollant ende Zeellant opte vredehandel gecommitteert zal 
last geven om beroerende het point vande religie haer te 
moegen reguleren nae die Pacifficatie van Gendt. 
 
[in marge: gedeputeerde opten 
dachvaert tot Horen] 
 
Is voorts Jacob Dircxss. burgermeester, bij de meeste stemmen van de 
vroetschap gecommitteert om tot Hoorn upten dachvaert te 
reysen, die voorgaende resolutien voor advys inbrengen ende 
op andere voorvallende saecken resolveren. 
 
[in marge: Jan van Foreest wort 
gecontinueert] 
 
Voorts es Jan van Foreest bij de vroetschap in zijn tegenwoirdige 
commissie gecontinueert voor het toecomende halff jaer. 
 
[in marge: continuatie vande toren- 
wacht] 
 
Is mede geresolveert dat men den torenwacht sal collecteren 
continueren ende van nu voortaen uuyt des stadts incomen 
betalen. 
 
[in marge: van de buyeren buyten die 
Vriessche poort van 
haer verdolven erffen te 
contenteren] 
 
Sijn mede burgermeesteren geauctoriseert om die buyeren 
buyten die Vriessche poort tot seggen van neutrale mannen 
hem dies verstaende te contenteren van heurluyder erffen 
tot behoeff van het blockhuys ende gracht verdolven. 
 
[in marge: van de clock te luyen als 
yemant ter grave zal 
worden gebrocht] 
 
Is voorts bij de vroetschap geresolveert dat die kerckmeesteren 
zoe wanneer yemant ter begravenisse gebrocht sal worden 
die clocken sullen moegen laeten luyen ende dat zij van die 
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gheenen die de groot clock begeren te luyen tot reparatie 
vande kercke sullen nemen xx stuvers ende die cleyne clock 
sal een yegelyck moegen luyen sonder daer van yet te geven. 
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[1579] 
 
[in marge: dvys op diversche 
pointen opte dachvaert 
in Den Haege inne te 
brengen] 
 
Aengaende 't versouck vande Staten van Brabant, Vlaenderen enz. 
an die van Hollant ende Zeellant gedaen als dat die van Hollant ende Zeellant 
voor die betalinge vande drie duisent ruyteren bij de Generale Staten 
angenomen, haer souden verbinden ende denselven ruyteren brieven 
van obligatie passeren onder conditie dat die van Antwerpen ende 
Gendt weder die van Hollant ende Zeellant zouden verlijden brieven 
van indempnite, die vroetschap vint geraden dat men 't selve 
versouck zal affslaen. 
 
Voorts aengaende die repartitie bij die van Zuythollant over- 
gesonden om daer nae te vinden die somme van clm. gulden 
over die steden van Hollant ende Zeellant en vint die vroetschap 
niet geraden dat men zal gedogen dat dit quartier hoger gestelt 
worde als nae advenant die quote daer op dit quartier 
gestelt es, namentlick tot die cm. gulden xxiim. gulden. 
 
Belangende die presentatie bij de commissie vanden hove, die van 
Haerlem op het believen vande Staten geoffereert voor die 
interesten bij haer geleden in haer belegge ende anders, die 
vroetschap avoyeert die voors. articulen uuytgesondert die penninge die 
't lant hoerluyden soude uuytkeren, het welck die vroetscap geraden 
vint dat men in state zal stellen tot dat het vrede es, mits 
conditie dat andere steden mede belegert geweest hebbende nae 
advenant haere schaden ende costen gerembourseert sullen worden. 
 
Voorts beroerende die renovatie te doen van 't placcaet van de 
harinckvaert, die vroetschap vint goet dat 't selve eerstdaechs 
gerenoveert worde. 
 
Het versouck de la marquise de Berges om by Oeltkensplaet 
een hooft te slaen ende tot vervallinge vandien eenyge roertol 
op te stellen etc., die vroetschap vint geraden dat men 't selve zal 
offslaen. 
 
Voorts es bij de vroetschap goet gevonden dat men die penningen vande 
middelen comende, anders nyeuwers sal employeren dan tot 
betalinge vande ruyteren ende knechten achtervolgende die Unie 
ende dit anders niet dan bij ordonnantie vande gedeputeerden, elck 
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in zijn quartiere. 
 
Beroerende het iie point van 't cort boven die middelen vallende te 
vinden bij quotisatie over die steden, vint die vroetschap goet 
dat men 't selve sal affslaen. 
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[1579] 
 
Het iiie point van 't recolement vande ce penning in 't jaer LXXVIII 
ommegeslagen, te doen, wort insgelijcx offgeslaegen als oic 
het iiiie point van dat die van Hollant ende Zeellant mede 
souden contribueren tot het tractement van hartoch Mathyas. 
 
Aengaende 't ve point van mit den hartoch van Alencon 
te handelen, die vroetscap vint geraden dat men Zijne Excellentie 
ende gedeputeerden van Hollant ende Zeellant volle last 
zal geven om mit den selven Alencon te handelen onder 
sekere conditien den Nederlanden niet preiudiciabel zijnde. 
  
Belangende die vercopinge vande domeynen, die vroetschap 
auctoriseert de gedeputeerden deser stede om haer diesaengaende 
te moegen conformeren mitte gedeputeerden van d' andere steden. 
 
Het viiie point vande betalinge vande renten op 't gemeen lant 
staende ende bij wien die versegelingen vande rentebrieven  gadaen 
zal worden, die vroetscap vint goet dat men daer toe sal imployeren 
't gunt die ontfangers van 't gemeen lant bij eynde van rekeningen 
schulden blijven ende dat die versegelinge van de rentebrieven gedaen 
zal worden bij de ses groote steden ende noch drie uuyt Zuythollant 
ende uuyt 't Noorderquartier, Alcmaer, Hoorn ende Enchuysen. 
 
Ende belangende die sitplaetse dat die gedeputeerden van 
stadts wegen vorderen, sullen die uuytspraeke vande 
commissie op 't selve different gecommitteert. 
 
Aengaende die goederen onbehoirlick in pantschap genomen, vint 
die vroetschap goet dat men die bij eenyge gedeputeerden 
sal doen tauxeren tegens de penningen xii ende 't gundt meer daer van 
zoude sijn genoten, doen restitueren. 
 
Belangende die suyveringe vande ce penninge vande voorgaende jaeren, 
die vroetschap auctoriseert de gedeputeerden vanden stede om 
daer inne te advyseren 't gundt sij bevinden sal tot meesten oirbaer 
te dienen. 
 
Beroerende van eenyge gedeputeerden te ordonneren om te hooren 
ende sluyten die rekeningen vande ontfanger meester Jacob Bol Coebel 
Beveren etc., die vroetscap vint goet dat eerstdaechs daer toe 
geprocedeert ende 't selve gevordert worde. 
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[1579] 
 
Op 't xiiie articul, die vroetschap vint geraden dat men over die aenstaende 
contributie vande ce penning sal stellen twee ontfangers, een in Noorthollant 
ende een in Suythollant sonder meer. 
 
Op 't xiiiie point van 't different vande ce penning binnen Amsterdam, die 
vroetschap sustineert dat die van Amsterdam mede sullen gelden 
in den  ce penning als andere steden van Hollant. 
 
Op 't xve point van meester Heyndrick Meester, die vroetscap acht 
goet dat die van Zuythollant daer inne voortgaen soe nae 
rechte  behoirt. 
 
Op 't xvie point, die vroetschap en vint niet geraden dat men 
die van Ghelre meer penningen sal laten volgen boven die 
ordinaris subsidie die van Brabant belooft. 
 
Op 't xviie articul, die vroetschap auctoriseert den gedeputeerden deser 
stede om mit die andere steden een te nomineren die bij graeff 
Jan ende een die tot Uuytrecht als raet besoingueeren zal. 
 
Op 't xviiie articul, die vroetschap verstaet dat die van Haerlem, 
Amsterdam ende Schoonhoven mede onder 't verbont vande Unie sullen 
staen gelijck d' andere steden van Hollant sonder eenyge reserve. 
 
Op 't  xixde articul, auctoriseert die vroetschap den gedeputeerden 
van stadts wegen om d' ordre te stellen op te vergaderinge 
vanden Staten ende den dienste vande advocaet vande lande in wat 
voegen die selve gedaen sal worden, ten meesten dienste vande 
lande. 
 
Op 't xxe point vint die vroetschap goet dat tot contrerolleurs 
anders geene personen geordonneert sullen worden dan Hollanders. 
 
Op 't xxie die vroetscap persisteert by haer voorgaende resolutie 
als te weetene dat men die oude schulden voor date vande Unie 
gevallen in een masse sal smelten. 
 
Op 't xxiie ende laeste point van het tractement van Willem 
van Wyngaerden, oeverste lieutenant, die vroetscap ontseyt 
den selven 't voors. tractement. 
 
[in marge: gecommitteerde opten 
dachvaert in Den Haege] 
 
Is voorts meester Jacob van Thorenburch, burgermeester, gecommitteert 
om opten dachvaert in Den Haege te reysen die voors. resolutien 
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voor advys inne te brengen ende op andere voorvallende saecken 
te resolveren. 
 
132v 
 
[1579] 
 
[in marge: beroerende die iiim. ruyteren] 
 
Op huyden eersten may XVC LXXIX, nadien Thorenburch aen 
burgermeesteren gescreven heeft dat alle die andere steden van 
Holland ende Zeellant, uuytgesondert Ter Goude ende Alcmaer 
bewillicht hebben in 't onderteyckenen vande obligatie voor die 
iiim. ruyteren, mits hebbende van de andere steden ende provincien 
brieven van indempnite, soe heeft die vroetschap haer 
voorgaende advys verandert ende haer eendrachtelyck conformeert 
die opinie van d' andere steden van Hollant. 
 
[in marge:  van Jacob Bas constitutie- 
brieven te moegen verlijen] 
 
Voort zijn burgermeesteren geauctoriseert om Jacob Bas van 
Amsterdam upte stadt te moegen verlijen constitutie- 
brieven in betalinge van de termynen die hem dye stadt 
schulden es van Rommers offgebroken huys ende lijnbaen. 
 
[in marge: vande vrou in 't pesthuys] 
 
Voorts zijn die pestmoers mede geauctoriseert om met 
die vrou die het pesthuys bewaert ende die goeden vandien 
havent te accorderen zo zij best connen. 
 
[in marge: dat dit quartier xxxvm. 
gl. op interest zal lichten] 
 
Op huyden den ve may XVCLXXIX soe es bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde, goet gevonden opte missive 
bij den gedeputeerden van 't Noorderquartier in date den 
iiiie may als dat die gedeputeerden voors. so tot ontset 
van Maestricht als tot betalinge van nootelicke oude 
schulden sullen die versochte xxxvm gulden op interest de 
penninge x of xii lichten als daer toe bij de magystraten g'aucto- 
riseert zijnde. 
 
[in marge: vande predicanten ende scoolmeesters 
loon] 
 
Beroerende die predicanten ende schoolmeesters die verhoginge van 
haer loon versocht hebben, is bij de vroetschap 't selve versouck 
in state gestelt. 
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[in marge: vande rekeninge vande 
steden] 
 
Aengaende der steden van Noorthollant rekeninge, die van Alcmaer 
dunct geraeden dat vier neutrale mannen wesende niet van 't Noorder- 
quartier, hem oic wel van rekeningen verstaende, sullen 
geordonneert worden omme die rekeninge van elcke stadt in 't 
selve quartier te hoiren ende so zij eenyge swaricheyt bevinden die 
magistraten der selver stede daer op te hoiren ende zoe voorts 
die saecken der voors. steden respective overwegen hebbende, 
die selve rekeninge in alle equiteyt ende billickheyt sullen 
sluyten, behoudelick dat een yegelicke stadt zijn rekeninge zal 
gereet hebben voor Sint Jansmisse. 
 
[in marge: gecommitteerde opten 
dachvaert] 
 
Is voorts Evert Jansz. Stuyling gecommitteert om opten dachvaert 
tot Hoorn te reysen die voors. resolutien voor advys in te brengen 
ende op andere voorvallende saecken te resolveren. 
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[in marge: van de knechten voor 2 maenten 
die helfte van haer soldie 
te betalen] 
 
Op huyden den xixe may anno XVCLXXIX soe is in communicatie 
van de vroetschap geleyt dat in Hollant geresolveert es dat men 
die knechten binnen Hollant in garnisoen leggende, voor twee aencomende 
maenten maer den helft van haer soldie betalen ende d' ander helft 
verstrecken soude tot betalinge van de knechten tot subsidie van de 
Generalite belooft, ende alsoe die van 't Noorderquartier daer inne 
swaricheyt vindende, onsser vroetschaps advyse versoucken : soe 
heeft die vroetschap geauctoriseert den gedeputeerden deser stede om 
hoorende die swaricheyden bij de andere steden van 't Noorderquartier, te 
moveren hemluyden beroerende die voors. resolutie te moegen conformeren 
den meeste stemmen van d' andere steden van 't Noorderquartier, 't zij 
in de selve resolutie te avoyeren off off te slaen. 
 
[in marge: van Hans Colterman] 
 
Aengaende Hans Colterman: is bij de meeste stemmen van de vroetschap 
geresolveert dat die voors. Hans Colterman zal betalen 
't gundt hij bij eynde van rekeninge schulden blyft ende sijn verder 
versouck wort hem bij de vroetschap ontseyt. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
dachvaert tot Horen] 
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Sijn voorts Evert Jansz. Stuyling ende Jan Cornelisz. Comans 
gecommitteert omme upten dachvaert tot Horen te reysen, die 
voorgaende resolutien voor advys in te brengen ende op andere 
voorvallende saecken te helpen resolveren. 
 
[in marge: visitateurs over de 
rekening vande collecteurs 
van de poortere Geerssen 
ende vande ce penninge] 
 
Sijn voorts gecommitteert Ysbrant Allertss., Jan Cornelisz. Comans ende 
Mathijs Reyersz. om te horen, visiteren ende sluyten de rekeninge 
van de collecteurs van de poortere Geerssen in Geestmerambocht ende 
oick die rekeninge van Augustijn van Teylingen ende Pieter Thyss. 
collecteurs van de ce penning van de lande. 
 
[in marge: advys opte vereeninge 
van de colleegien] 
 
Op huyden den ien juny LXXIX, alzoe in communicatie van de 
vroetschap geleyt es sekere missive van de gedeputeerde raden 
van Noorthollant, vermeldende dat die van Zuythollant aenhouden 
dat het collegie van 't Noorderquartier te niete gedaen worde, 
soe is bij de vroetschap goet gevonden om tot een eenicheyt te 
comen dat men voor den tijt van drie maenten drie ofte vier personen 
van 't Noorderquartier sal voegen by die van Suythollant omme 
opte beleydinge van des gemeen lants saecken op sicht te hebben 
mits conditie dat die rentmeester generael in dit quartier sal blyven 
ende dat de selve belast zal worden anders geen penningen uuyt te keren 
dan by ordonnantie vande gedeputeerden van desen quartiere. 
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[1579] 
 
[in marge: van een maent betalings 
vande knechten in Brabant] 
 
Ende belangende die betalinge bij Zijne Exccellentie versocht van de quote 
ende portie van dit quartier van een maent voor die knechten 
in Brabant : die vroetschap committeert den gedeputeerden deser 
stede om daer op te horen het advys vande gedeputeerde raeden 
ende hem te moegen voegen nae 't advys van d' andere steden. 
 
[in marge: Hans Colterman] 
 
Beroerende 't versouck vande rentmeester Colterman, de vroetschap auctoriseert 
de gedeputeerden raeden om daer op eerstdaechs te disponeren 
zo zij nae het rapport van etlicke oude gedeputeerde raeden 
bevinden sullen te behoren. 



353 

 

 
[in marge: gecommitteerden opten 
dachvaert tot Horen] 
 
Sijn voorts bij de vroetschap gecommitteert meester Jacob van Thorenburch 
ende Evert Jansz. Stuyling om opten dachvaert tot Horen te 
reysen, die voorgaende resolutien voor advys in te brengen 
ende op andere voorvallende saecken te helpen resolveren. 
 
[in marge: van niet meer dan een 
scrijver opte boom te 
houden] 
 
Is mede bij de vroetschap geresolveert dat men niet meer dan 
een scrijver opte Dronkenoorder boom zal houden ende dat 
burgermeesteren d' ander  licentieren sullen. 
 
[in marge: advys op sekere pointen 
dienende opten dachvaert 
in Den Haege] 
 
Op huyden den xiien juny anno XVCLXXIX is in communicatie 
van de vroetschap die missive van myn heeren Staten van 
Hollant in date den iiiien deser maent juny ende beroerende 
't eerste point versouckende advoy opte instructie over die ce 
penning de anno LXXIX, heeft die vroetschap goet gevonden die 
voorgelesen instructie, welverstaende dat men om te verhoeden 
die fraude opte dorpen sal uuyt elcke stadt een oft meer 
adiuncten bij de tauxateurs voegen, in 't tauxeren vande dorpen die 
onder elcke stadt sorteren, ende aengaende die liquidatie ende 
recolement vande ce penninge anno LXXVIII bij die van Zuythollant 
versocht, die vroetschap vint niet geraden eenige retractement daer 
inne te doen. 
 
Het iide point nopende die lm. gulden 's maents voor een verndel jaers 
te laeten volgen die generalite, als oic de ce pennning in 
Hollant te collecteren, mitsgaders van die quotisatie over die 
provincien tot Utrecht geraempt, die vroetscgap dunct geraden 
als dat men insisteren sal dat die voors. quotisatie bij de provincien 
worde angenomen ende geëffectueert sonder te consenteren in de 
ce penning voors. voor die generalite, sonder oic haer vorder te 
laeten volgen die versochte lm. gulden 's maents. 
 
Aengaende 't iiie point beroerende die forme van procuratie bij Zijne 
Excellentie versocht voor die gedeputeerden van Hollant gaende nae die 
Generale Staten, is geconsenteert het ie ende iie articul, maer die andere 
navolgende worden niet goet gevonden, alsoe die vroetschap verstaet dat 
geen contributie over Hollant plaets sal hebben dan daer inne bij die van 
Hollant eerst sal wesen geconsenteert. 
 
134 
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'T iiiie articel mentionnerende van eenyge naerder unie te maecken 
mit die andere provincien niet begrepen in 't verbont tot Uuytrecht 
gemaict, die vroetschap en vint niet geraden, naedemael die Unie 
tot Utrecht naer lange deliberatie ende mit rypen raede is geconcipieert, 
gemaict ende gesloten, mitte andere provincien in te gaen alsulcke naerder 
unie mits welcke eenyge veranderinge in de religie in Hollant 
achtervolgende die pacifficatie tot Gendt die van Hollant gegunt 't soude 
apparentelyck vallen, mitsgaders eenyge auctoriteyt den gouverneur generael 
van Nederlant  soude worden gegeven eenichsins preiudiciabel den lande 
van Hollant ofte Nederlant. 
 
'T vde articel van 't aennemen vande hartoch van Alencon tot defenseur 
van Nederlant, die vroetschap gehoirt daer op het discours bij 
gescrifte overgesonden nae advys van Zijne Excellentie, persisteert bij de 
resolutie bij haer opten xxien aprilis lestleden genomen, als te weetene 
dat men Zijne Excellentie ende gedeputeerde van Hollant ende Zeellant volle 
last zal geven om met den selven Alencon te handelen onder sekere 
conditien den Nederlanden niet preiudiciabel zijnde. 
 
'T vie vande lijndrayerie worden die gedeputeerden deser stede geauctori- 
seert haer diesaengaende te conformeren het advys van andere steden. 
 
'T viie die vroetschap auctoriseert den gedeputeerden van stadts 
wegen reysende opten dachvaert, omme mit die andere steden in 
sonderheyt mit die van 't Noorderquartier, te soucken eenige notable 
rechts geleerde tot raden van Hollant. 
 
Aengaende 't viiie, ixe ende xe articelen vande voors. missive inhoudende 
speciael versouck van die van Zeellant, die vroetschap auctori- 
seert insgelycx haer gedeputeerden omme vande andere steden naerder 
te verstaen die swaricheyden ende haer te conformeren den meeste 
stemmen. 
 
Nopende het xie van eenyge gesanten  te seynden aen den coninck 
van Denemarcken om off te hebben Zijne Majesteyts impositie over 
die waren ende scepen uuyt Hollant comende deur die Sondt : die 
vroetschap vint hoochnodich dat die selve saecke gevordert worde 
opdat die beswaernisse ophoude ende die coopmanschap niet 
worde belast boven haer vermogen. 
 
Het xiie mentionnerende van te stellen ende te houden eenich 
collegie van wegen die van Hollant in Engelant, die 
vroetschap es van advys daer inne niet te consenteren om 
die costen te schouwen die daer souden vallen. 
 
Het xiiie van 't placcate over 't verwen vande laeckens ende van 't 
raemen, die vroetscap vint geraden dat het voors. placcaet bij heurluyden 
gelesen eerstdaechs gepubliceert ende in 't werck gestelt zal worden. 
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Het xiiiie ende xve pointe nopende de justicie ende versceyden 
pointen van politie, worden bij de vroetschap geavoyeert 
welverstaende zo veel angaet 't laeste articul van opentlyck te 
trouwen in de kerck off voor die magistraten onder sekere pene 
ende mulckte pecuniele : is 't advys van de vroetschap dat over 
die onwillige sal altijt stadt houden die pene dat die personen 
voor geen echte personen gehouden sullen worden, noch hoer 
descendenten voor wettige kinderen, maer dat men die mulckte 
pecuniele om sekere inconvenienten te schuwen zal naelaeten. 
 
Het xvie articel nopende het overscot vande pastorien, benefitien ende 
vicarien te verstrecken aen andere predicanten in wiens woon- 
plaetsen geen middel is van onderhout, die vroetschap verstaet 
dat 't selve alhier geen plaetse can hebben, niet alleen om 
dat hier niet overloopt, maer te cort compt voor die dienaren 
maer oic mede om dat die van 't Noorderquartier in desen selver 
ordonnantie gemaict hebben verscheyden die van Zuythollant. 
 
Het xviie ende xviiie nopende die benefitien juris patronatus laicalis, 
die vroetschap persysteert bij haer resolutie diesaengaende 
upten xvie augusti lestleden genomen als te weetene dat men 
vande selve benefitien  soe veel tot onderhout vande predicanten sal 
defalqueren als dieselve hier voor tijts tot onderhout 
vande missen hebben moeten draegen. 
 
Aengaende 't xixe inhoudende versouck van 't remboursement voor 
die van Haerlem, die vroetschap persisteert bij haer voorgaende 
resolutie, mits dat die gedeputeerde opte augmentatie bij die 
van Haerlem versocht veel liever een weynig meer den supplianten 
sullen laten volgen dan het geschil naectelick aen Sijne Excellentie blijven. 
 
'T xxe ende laeste articel wort geavoyeert, hier bij gedaen off vande vier 
stuvers opte bieren, weder quaestie bij de Staten, worde gemoveert 
tegens die van Alcmaer : in gebreke zijnde dat die gedeputeerde 
van wegen de stede sullen offereren het equipollent. 
 
[in marge: gecommitteerden opte voors. 
dachvaert] 
 
Sijn bij de vroetschap gecommitteert meester Nanning van Foreest ende 
Aelbert Cornelisz. om opten dachvaert in Den Haege te compareren 
die voorgaende resolutien voor advys in te brengen ende op andere 
voorvallende saecken te resolveren. 
 
[in marge: dat kerckmeesteren een stuckgen 
lant moegen vercopen] 
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Alsoe die kerck geen middel en heeft haer predicanten notelicke reparatien 
ende lasten te betalen ende die stadt niet en vermach den selve kercke 
op dese tijt  met penningen secoureren : soe worden die kerckmeesteren 
bij de vroetscap geauctoriseert te vercopen een stuckgen lants den 
kerck toecomende, leggende in 't lant van Overdie, groot omtrent een morgen. 
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[in marge: Pieter Michielss. Beyerman 
24 g. ‘s jaers] 
 
Is voorts bij de vroetschap Pieter Michielss. Beyerman geaccordeert 
dat hij van nu voortaen vande stede genieten zal xxiiii gulden 's jaers 
Des zal hij gehouden zijn te beijeren op sulcke tijde als burgemeesteren 
hem ordonneren sullen. 
 
[in marge: gecommitteerde van 't maken 
van de quoyeren vande ce penninge 
binnen Alcmaer] 
 
Op huyden den xxviie juny anno LXXIX soe heeft die vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde, achtervolgende 't scrijven van Mijn Heren 
Staten van Hollant in date den xviiie deser maent juny gecommitteert 
Willem Jansz. Brouwer om met die gecommitteerden van Delft 
en Gorichem te procederen tot opmaickinge van de quoyeren binnen 
Alcmaer vande ce penning volgende d’instructie ende ordonnantie 
bij de Staten daerop gemaect. 
 
[in marge: gecommitteerde in Suythollant 
ten sijne als voren] 
 
Den voors. daege heeft die vroetschap achtervolgende het voors. scrijven, 
gecommitteert Guillaume Mostert om tegens den 1e july naestcommende 
hem te laeten vinden tot Dordrecht , Geertruydenberge ende 
Sevenbergen , Jan Heyndricxss. lakencoper tot Leyden ende 
Woerden. Jacob Aeriansz. Boegel ter Goude ,Schoonhoven, 
IJselsteyn ende Woerden  Nyenpoort ende Ghijsbrecht Raer tot 
Rotterdam ende Schiedam, omme respective aldaer mitte gedeputeerden 
vande steden te procederen tot makinge vande quoyeren van den 
ce penning elck in 't zijne volgende d’ instructie ende ordonnantie 
daer van gemaict. 
   
[in marge: Pieter Jansz. geaccordeert 
een woninge in de 
Voormeer] 
 
Voorts es Pieter Jansz. Schipper geaccordeert dat hij tot geryff van de 
geenen die in der nacht nae 't sluyten vande boom comen ende in de stad niet 
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mogen comen, een lichtvaerdige wooninge van hout ende riet zal 
mogen maken an de zuytzijde vande Voormeer; ter plaetse daer burgermeesteren 
mitte fabryckmeesteren hem wijsen sullen sonder dat hy daer toe eenyge andere 
metselerie sal moege gebruycken als schoorsteenen. Mit conditie dat hij 
gehouden sal wesen tot zijne pericule te verwachten het affbranden 
't zij vande viant ofte vande stadt ende oic dat hy gehouden zal zijn, tot allen 
tijden ende tot vermaninge van burgermeesteren , die selve woninge off te 
breken ende die materialen van daer te brengen sonder daer voor eenig 
verset vande stadt te eyschen in eenyger manieren, mit conditie mede 
dat hij gehouden zal zijn excys van als te betalen gelijck andere burgeren 
en van 't selve  besegeltheyt te lenen. 
 
[in marge: Pieter Oliffsz. lxxx g. 
’s jaers geaccordeert] 
 
Is voorts geresolveert dat Pieter Oliffsz. van nu voortaen voor 
't spelen opten orgel jaerlicx vande stadt ontfangen zal tachtich 
gulden, des zal hij gehouden zijn des winters ‘s avonts mede te 
spelen op sulcke ordonnantie als hem overgelevert zal worden. 
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[in marge: van 't versouck van 
die van Medemblick] 
 
Op huyden den xxixe juny anno LXXIX is in communicatie vande 
vroetscap geleyt die resolutie bij de Staten op 't rapport 
van de stede genomen: als dat men die van Medemblick tot makinge 
van haere haven soude laten volgen van d' incompsten vande 
jegenwoirdige ce penning van 't Noorderquartiere die somme van 
vim ponden, is bij de vroetschap goet gevonden dat men in de 
selve resolutie niet bewilligen maer die selve offslaen zal. 
 
[in marge: van 't procederen tot 
makinge van de quoyeren] 
 
Op huyden den 1en july LXXIX is in communicatie vande vroetschap 
geleyt die missive vande Gedeputeerde Raden vermeldende 
dat zij groote swaricheyt vinden om te procederen tot 
makinge van de nyeuwe quoyeren ende alsoe die swaricheyden 
in de selve missive niet specialicken uuytgedruct worden. Soe 
es bij de vroetschap geresolveert dat die gedeputeerden deser 
stede opten dachvaert tot Enchuysen reysende, die selve swaricheyden 
sullen aenhoiren ende daer van rapport nemen ende de vroetscap andienen. 
 
[in marge:  van Hegeman] 
 
Ende belangende die betalinge bij Hegeman versocht zullen die 
selve  gedeputeerden mede hoiren de swaricheyden ende daer op 
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rapport nemen. 
 
[in marge:  van Colterman] 
 
Beroerende Hans Colterman, die vroetschap persisteert bij haer 
resolutie opten 1e juny genomen als te weetene dat die vroetscap 
auctoriseert den gedeputeerde Raeden om daer op te disponeren 
zo zij nae rapport van etlicke oude gedeputeerde Raden bevinden 
sullen te behoiren, ende zo zij mitte selve resolutie niet moegen 
volstaen, dat zy haer dan sullen moegen conformeren den meesten stemmen 
 
[in marge:  van de predicanten ende schoolmeesteren 
zalaris]    
 
Ende belangende die versochte augmentatie van 't salaris voor den 
predicanten ende schoolmeesteren in desen quartiere es 't selve bij de vroetscap 
voor dese tijt in state gestelt. 
 
[in marge:  gecommiteerden opten dachvaert 
tot Enchuysen] 
 
Sijn voorts meester Jacob van Thorenburch ende Harck Jansz. 
gecommiteert om tot Enchuysen opten dachvaert te reysen die 
voorgaende resolutien inne te brengen ende op andere voorvallende 
saecken te helpen resolveren. 
 
[in marge:  van cm g. op interest te 
lichten] 
 
Op huyden den iiii e july LXXIX is bij de vroetscap in communicatie 
geleyt sekere acte bij de Staten van Hollant ontwurpen, om 
in promptis voor Hollant ende Zeellant op interest te helpen lichten cm 
gulden jegens den penningen xii op 't gelooff van sekere coopluyden van 
Dordrecht, Delft, Amsterdam, Hoorn ende Enchuysen, mits dat die 
voors. coopluyden respective van haer magistraet sullen worden. 
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geindempneert ende die magistraten weder van de Staten van Hollant etc. 
die vroetscap aensiende die tegenwoirdige hoge noot, bevint raetsaem 
die voors. cm gulden op interest te lichten als boven mits dat die 
magistraten onder die welcke die coopluyden woonen sullen geindemp- 
neert worden van mijn heren Staten van Hollant ende Zeellant. 
 
[in marge:  van de cleyne witte munte                                            
te verhogen] 
                                                                                        
Vorder in de vroetschap gecommuniceert zijnde het concept opte verhoginge 
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van de cleyne witte munte omme die swaricheyt van de rode coperen 
oertgens daer mede te mogen doen cesseren etc., die vroetschap uuyt 
oirsaecke voors. acht oic nodich te zijne dat men die cleyne witte 
munte verhoge in voegen ende maten als in 't voors. concept gespecifficeert 
staet. 
 
[in marge:  van 't rapport van Reynier 
Cant] 
 
Die vroetschap voorts hebbende gesien ende gelesen het rapport bij Reynier 
Cant bij gescrift, inhoudende sekere nieuwe quotisatie bij Zijne Excellentie 
geraempt tot ontset van Maestricht; alhoewel die cause van 
quotiseren nu schijnt te cesseren overmits het overval van Maestricht, 
vint nochtans die vroetschap geraden als dat die van Hollant ende 
Zeellant bij haer gesanten aen Zijne Excellentie ende Staten Generael anhoude 
dat die andere provintien van Brabant, Vlaenderen, Doornick, Tournesy, 
Valechyn, Mechelen ende anderen haer mede laten quotiseren ende 
verhogen, in 't respecte dat die van Hollant ende Zeellant onlancx 
tot Utrecht in haere quote verswaert zijn veel meer als bij Zijne 
Excellentie t' Antwerpen geraempt was . Dat men oic middelen van 
credyt an prelaten, coronellen ende anderen gebruycken om gelt op 
interest te lichten als ioc in 't incoopen van zijde ende wollen laeckenen , 
op dat also het gemeene schamele volck deur nieuwe contributie 
niet veroirsaeckt wort tot murmuratie ende oproer. 
 
[in marge:  advys op 't collecteren vande 
helft vande ce penningen] 
 
Op huijden den xvi july LXXIX, in communicatie van de vroetschap 
geleyt zijnde sekere missive vande Staten van Hollant in date den 
xi july tegenwoirdich, inhoudende eerst dat men bij provisie omme te 
vervallen die lasten aldaer in 't lange verhaelt soude colleteren binnen 
den steden ende ten platten lande die helft van de ce penningen op die voet zo 
die in den jaere LXIX geheven is etc. Die vroetscap vint niet doenlick 
omme in dier voegen den ce penning te collecteren zo overmits die ongelyckheyt 
datmael gevallen als oic in 't respect vande veranderinge ende de paupera- 
tie vande steden ende dorpen nae 't voors. jaer gesciet; soude daeromme 
raetsaem vinden te presenteren die helft vande ce penning zo die in den 
jaere LXXVIII laestmael geheven es ende dat binnen v, vi, vii weken 
zo drae het eenichsins mogelick zal zijn. 
 
[in marge:  provisionele voet by forme 
van schiltalen] 
 
Aengaende 't iie point omme een nyeuwe forme van schiltalen over die steden 
ende dorpen te raemen, die vroetscap genouch bewist zijnde vande groote 
ongelijckheyt der schiltalen eertijts gebruyckt ende besorgende dat in 't 
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concipieren van de nieuwe schilden , niet alleen groote inequaliteyt 
zoude vallen maer oic apparent rumoer in de steden ende dorpen als men 
soude bestaen alle maents ofte ses weken die schilden te vergaderen, 
vint geraden om het gemeen volck geen oirsaeck van oproericheyt 
te geven, dat men eerstdaechs mitter daet eens sal innen de restanten 
vande ontvangers die noch veel duysenden bedragen. Dat men oick 
die pantschappen redimeren ende  mittet overschot van dien nootelicke 
schulden betalen , mitsgaders dat men sommige coronellen die een 
deel duysenden van 't lant genoten hebben, sal zoe leff spreken dat 
zij haer achterstal an 't lant laten staen, genietende van de Staten 
eenyge vereeringe. 
 
[in marge:  van maer ii ontfangers 
in  Suythollant] 
 
Op ’t iiie artikel vande voors. missive van dat die magistrate van de 
steden ofte d’ ontfangers van de gemeene middelen haer souden 
verbinden tot betalinge vande knechten voor soe vele elcx haer 
ontfanck gedurende die verpachtinge zal bedragen , die vroetscap 
acht nodich als dat men die van Zuythollant voorstelle 't exempel 
van die van 't Noorderquartier die alle haere middelen daer 
vallende beheeren bij een ontvanger, ende dat zijlieden om d’excessive 
costen vande ontvangers te schouwen by twee ontvangers haer 
middelen doen ontvangen ende uuytgeven, behoudelick dat die ont- 
fangers in beyde quaritieren gehouden sullen sijn die penningen van 
haer ontfang uuyt te keren achtervolgende die unie 
 
[in marge:  't versouck van die van 
Dort] 
 
Op 't iiiie vande bescrijvinge om die van Dort te vergonnen 
een vaendel knechten aen te nemen uuyt haere getrouste 
burgeren, die vroedschap es van advyse daer niet in te consenteren 
het en waer andere steden daer gelijcke oirsaecke militeert 
ingelijcx worde geaccordeert, anders niet. 
 
[in marge:  vande Schorelsche dijck] 
 
Voorts aengaende 't versouck van d' ingelanden onder den Schorelschen dijck 
tusschen den ouden slaper ende Petten, om die onvermoegen te subvenieren 
tot opmakinge vande voors. dijckagie, die vroetscap vint niet onbillick 
d’ apostille bij die van Zuythollant op der supplementen requeste gestelt te 
weeten dat men d’ incompsten vande gemeene middelen binnen den lande 
ende dorpen die onder den selven dijck gehouden zijn te contribueren, sal 
laten gaen tot reparatie vande dijck tusschen Petten ende den Slaper. 
 
[in marge: gecommitteerde opten dachvaert 
tot Horen] 
 
Is voorts meester Nanning van Foreest gecommitteert om tot Horen opten 
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dachvaert te compareren die voorgaende resolutien voor advyse inne 
te brengen ende op andere voorvallende saecken te helpen resolveren. 
 
[in marge: pachter van de vleys excys] 
 
Is voorts Claes Gerrtss. Schuyt pachter vande vleys excys de anno 
LXXVIII geaccordeert dat hij van zijne pacht sal mogen inhouden 
ses gulden uuyt saecke dat hij den vleys excys tot Outdorp niet en 
connen ontfangen. 
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[in marge: van de helft van de ce penning 
anni LXIX] 
 
Op huyden den xxvi july LXXIX in communicatie van de vroetscap geleyt 
weesende die missive van Aelbert Cornelisz. gedeputeerde deser 
stede, inhoudende dat die van Zuythollant omme die hooge noots wille 
hebben geconsenteert in de helft van de ce penning vergadert anno LXIX, 
die vroetscap alhoewel zij oirsaeke heeft te persiteren bij haer 
voorgaende resolutie, nochtans omme die andere steden niet te discourageren 
ende gemerct daer gelt in promptis moet zijn, heeft mede in de helft 
vande voors. ce penning anni LXIX geconsenteert 
 
[in marge: van de Coninclijcke Majesteyt] 
 
Op huyden den vi augusti  LXXIX in communicatie van de vroetschap geleyt 
zijnde, der Staten van Hollant missive in date den len agusti jegenwoirdig 
eerst nopende het point om sekere wichtige oirsaecken aldaer verhaelt 
hem te houden ontslaegen van de eedt den Coninclijcke Majesteyt gedaen die wijle zijnde 
Majesteyt zijnen eedt ende belofte den lande gedaen niet nae en compt enz., 
die vroetscap vint geraden dat men 't advys over 't voors. piont zal uuyt- 
stellen ter tijt ende wijle die artikelen van de pacifficatie den Nederlanden 
bij Zijne Majesteyt geoffereert den vroetschappen voorgedragen zullen zijn 
om haer meeninge te verclaren. 
 
[in marge: van de convoyen te verpachten] 
 
Op 't iie point van de convoyen binnen Hollant ende Zeellant van september 
tot martio elcx apart te verpachten onder goede suffissante borchtochte 
etc., die vroetscap vint niet ongeraden dat die voors. convoyen verpacht 
zullen worden, behoudelijck dat die penningen daer van procederende sullen 
ontfangen worden bij de geene die inde quartieren daer toe zijn verordent 
ende dat die selve verstreckt sullen worden nae d' instructie daertoe 
dienende 
 
[in marge: van de tollen te verpachten] 
 
'T iiie point aengaende 't verpachten van de thollen volgende d’ordonnantie daer op 
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gemant wort insgelijcx bij de vroetscap geavoyeert. 
 
[in marge: continuatie van de contributie 
mitte geunieerde 
provintien] 
 
'T iiiie nopende die continuatie van contributie onder die geunieerde 
provintien, die vroetschap verstaet die selve contributie te 
continueren voor noch twee aenstaende maenten als september ende 
october, onder conditie nochtans dat die andere naerder geunieerde 
provintien haere quote mitter daet oic sullen opbrengen. 
 
[in marge: vande Goutse fort] 
 
'T laeste artikel aengaende te slechten het fort van de Goutse sluys, die 
vroetschap auctoriseert den gheene die de dachvaert tegens den 
xiide augusti jegenwoirdich zal bewaeren van  stadts wegen 
dat hij naerder onderstae die gelegentheyt ende nootelickheijt 
van voors. fort ende daer nae hem te conformeren den meeste 
stemmen. 
 
[in marge: gecommitteerde opten 
dachvaert in Den Haege] 
 
Wort gecommiteert Aelbert Cornelisz. Comans gedeputeerde deser stede omme 
opte voors. dachvaert d’advysen van de vroetscap hier voren inne te 
brengen ende op andere voorvallende saecken te helpen resolveren. 
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[in marge: hoe men de helft van de ce 
penning anni LXIX collecteren 
zal] 
 
Opte collectatie van de halve ce penning anni LXIX alzo die selve 
groote swaricheyt zoude causeren onder 't arme volck, es geresolveert 
dat men opte plaetse vandien zal collecteren den ce penning op te voet 
anno LXXVIII het en waer burgermeesteren bij de vroetscap mits desen daer- 
toe geauctoriseert zijnde op intrest sekere penning tot iim gulden off 
daer omtrent wisten te becomen. 
 
[in marge: van de landen in pantschap 
uuyte geven] 
 
Is voorts geresolveert dat men die landen van de Reguliers achtervolgende 
het octroy van de Staten noch niet in pantschap uuytgegeven, 
alsnoch in pantscap sal yemant andienen ende uuytgeven alwaer 't 
schoon dat die burgermeesteren tot die hoochste penning niet mochten 
comen alzo die stadt die penning voor dese tijt zeer noodich van 
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doen heeft. 
 
[in marge: van Heyndrick Moeller] 
 
Worden burgermeesteren geauctoriseert om mit Heyndrick Moeller 
te handelen nopende zijne gealligeerde scade van affbreck 
van seker huys ende verdelvinge van 't erff doch op rapport 
ande vroetscap. 
 
[in marge: dat die stadt Jan Meynaerts 
erff zal betalen] 
 
Is bij de vroetscap geresolveert dat burgermeesteren die suster van 
Jan Meynaertsz. sullen betalen het erff van Jan Meynaertss. 
huys ende camers in ’t blockhuys vande Vriesche Poort, verdolven 
voor so vele haer daer an competeert, alzoe bij de vroetscap 
verstaen wort dat die voors. Jan Meynaertss. niet voor viant 
gerekent mach worden als bij de viant overvallen zijnde. 
 
[in marge: Jan Cornelisz. Comans cum 
suis te contenteren] 
 
Sijn noch burgermeesteren geauctoriseert om Jan Cornelisz. Comans, 
Maerten Lowrantsz. ende Jan Dircxss. van over die Geest tot 
redelickheyt te contenteren van haere moeyten gedaen in ’t tauxeren 
van de ce penning over die polders van de landen in den banne van 
Alcmaer leggende. 
 
[in marge: vande uuytspraek van Zijne 
Excellencie van beyde collegien] 
 
Op huyden den viiien augusti LXXIX in communicatie van de vroetschap 
geleyt zijnde die missive van de gedeputeerden van 't Noorderquartier in date 
den vien deser maent ende het eerste point inhoudende Zijnder Excellentie uuytspraeck 
zoe wel beroerende die liquidatie vande rekeningen van Zuyt- ende Noorthollant 
als oick nopende de collegien in beyde quartieren, die vroetschap vint 
geraden dat men avoyere ende oic in ’t werck stellen in beyde quartieren Zijnre 
Excellentie voors. uuytspraeck, welverstaende dat men daer bij voege van 
geenssins te willen afwijcken vande unie tusschen die van Hollant gemaict, 
dat men oic stipuleren zal een ontfanger in ’t  Noorderquartier te houden 
die welcke geene penning aldaer vallende zal moegen uuytkeren dan ter 
ordonnancie vande gedeputeerden aldaer. 
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[in marge: vande sommatie van Jacob Muys] 
 
Aengaende ’t iie point der voors. missive mentionerende dat Jacob Muys 
alle die steden ende dorpen gesommeert heeft om die helft vande ce penning enz., die 
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vroetscap acht hooch nodich dat men die van Zuythollant bij monde vande 
gedeputeerden ofte missive advertere vande inconvenienten die uuyte 
proceduren van Jacob Muys sullen vallen, alzoe die van ’t Noorderquartier 
niet en dencken haer generael vande ce penning te verlaten maer veel 
meer te gebruycken gedurende deses tijts gestalte. 
 
[in marge: vande Schorelschen dijck] 
 
Nopende ’t iiie point vermeldende dat die van Schorel niet en willen 
verstaen tot betalinge van heuren reyse voor dat die Schorelsche 
dijck bij ’t lant opgemaict zal zijn : die vroetscap acht voor al geraden 
te zijn dat die Schorelsche dijck in questie alzo zij bij ’t gemeen lants 
ordonnancie gebroken es geweest, weder met gemeen lants gelt 
behoirt eerstdaechs gerepareert te worden ende dat men daer nae die 
restanten in de brieff gementioneert zal innen. 
 
[in marge: van ’t schip die groote sweedt] 
 
’T iiiie point vande groote sweede gesoncken; alzo verre daer 
deuchdelick blijckt dat van ’t voors. schip voorgaens betalingen es 
gedaen, dat men den gemachticht zijn versouck zal ontseggen. 
 
[in marge: termijn vande hopluyden 
ende soldaten] 
 
’T ve point aengaende die betalinge van ’t termijn den hopluyden 
ende soldaten verschenen, die vroetscap geeft voor advys dat 
die gedeputeerden van ’t Noorderquartier den hopluyden ende soldaten 
sullen voorstellen die hooge noot van ’t vaderlant, op dat zij voor 
een tijt pacientie hebben ende indien zij sulcx refuseren, dat men die 
cantoren sal omsoecken ende betalinge doen zo veel die gelegentheyt 
bijden mach. 
 
[in marge: vande gesoncken scepen] 
 
’T vie point van ’t remboursement der gesoncken scepen ende scaden der 
selver, wort overmits ’t gebreck van ’t gelt uuytgestelt tot 
gelegender tijt. 
 
[in marge: Willem van Wijngaerden] 
 
’T  versouck van Willem van Wijngaerden eysschende betalinge van 
zijne lieutenantschap wort affgeslagen. 
 
[in marge: gecommitteerde opten 
dachvaert tot Horen] 
 
Is voorts Mr. Nanning van Foreest gecommitteert om op ten 
dachvaert tot Horen te reysen, die voorgaende resolutien voor 
advys inne te brengen ende op andere voorvallende saecken 
te helpen resolveren. 



365 

 

 
[in marge: vande ontgrondinge vande 
trufflanden] 
 
Opte missive vande Staten van Hollant tenderende daer toe dat 
voortaen die ontgrondinge vande turfflanden verhoet worden, die 
vroetschap  vint geraden dat men de turff in Hollant geslagen ende die 
uuyt Hollant gevoert sal worden, beswaren sal mit hoge imposten 
ten eynde die ontgrondinge geprecaveert worden ende die turff in ‘t 
lant blijve tot geryff van de ingesetene. 
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[in marge: collecteurs van de ce penning] 
 
Sijn geordonneert tot collecteurs vande ce penning van desen 
jaere LXXIX zo vande huysen ende over die landen Cornelis 
Verlaen, Jan Symonsz. ende Pieter Oloffsz., onder gelijck 
salaris als die voorgaende collecteurs genoten hebben. 
 
[in marge: vande tauxatie vande huysen 
inden ce penning] 
 
Alzoe die commissien opte tauxatie vande ce penning pretenderen die 
tauxatie vande huysen te doen over die gehele huyere ende 
niet over ’t suyver vandien: Soe es bij de vroetschap collegia- 
liter vergadert zijnde, geresolveert dat die burgermeester Cromhout zal 
reysen tot Leyden, Delft ende Rotterdam, ende aldaer onderstaen uuyt 
den gecommitteerden aldaer, off zij die tauxatie vande huysen doen nae 
advenant die hele huyere off ’t suyver vandien. Ende zoe 
verre hij eenich besceyt can gecrygen dat men die huysen aldaer 
tauxeren nae ’t suyver vande huyere, dat hij in sulcken gevalle 
met ’t selve bescheyt hem sal transporteren in ’t collegie vande 
Staten ende haer  ’t selve andienen. 
 
[in marge: vande penning comende van de 
pantschappen te emplooy- 
eren tot betalinge vande 
helft van de ce penning 
van ’t iaer LXIX] 
 
Voorts zijn burgermeesteren geauctoriseert om die penning procederende 
vande landen bij Aerian Jansz. van de Nyenburch in pantschap genomen, 
namelick het westerstuck ende oosterstuck metten ancleven, 
vandien monterende ter somme van xc gulden, noch die penning van ‘t 
lant genaempt die Corffleger ende het stuckgen gelegen bij 
’t cleyne heck monterende ter somme tot iiiic lxxx gulden bij meester Jacob 
van Torenburch in pantschap genomen, noch die penning van ’t stuckgen 
lant leggende bij oosten ’t Loot bedragende clii gulden bij Cornelis 
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Jansz. vande Nyeuburch in pantschap genomen, te employeren tot 
betalinge vande sommatie vande eene helft vande ce penning van 
’t jaer LXIX, ende dat men mitte collectatie vande ce penning vande jaere 
LXXIX opte voet van ’t jaer LXXVIII bij de vroetscap t' andere tijde 
geconsenteert sal supersederen. 
 
[in marge: vande huyere van ’t papegilts 
lantgen an Cornelis van Nes gedaen] 
 
Noch es bij de vroetschap geavoyeert die verhuyeringe van ’t papegilts 
lantgen groot omtrent ixc leggende in ’t loot an Cornelis van 
Nes voor den tijt van thien jaeren gedaen om cl gulden, ende 
dat die selve penning mede sullen geemployeert worden tot 
betalinge als voren, mitsgaders die penning  comende van de Notwech bij 
Cornelis van Nes in ’t voors. lant gecost. 
 
[in marge: van Heynrick Moeller] 
 
Is mede geavoyeert bij de vroetscap die uuytspraeck bij de 
goede mannen gedaen tusschen Heyndrick Moeller ende den stadt, 
bij den welcken den selven Moeller geaccordeert es in recompense 
van zijne getrouwe diensten een erff op ’t Dronckenoort in de 
nyeu stadt in de breete van vier roeden, mits dat die voors. Moeller 
tot zijnen costen die platingen ende straet van ’t selve erff zal maken 
ende noch den stadt uuytkeren lx gulden op vijff naestcomende St. Jacobs 
daegen. 
 
139 
 
[1579] 
 
[in marge: continuatie der 
middelen] 
 
Op huyden den viiien septembris anno XVc LXXIX soe heeft die 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, bewillicht ende geconsenteert 
in de verpachtinge van des gemeen lants imposten ofte middelen 
voor ses ancomende maenten. Wel verstaende dat die 
gedeputeerde deser stede mit ernst den Staten sal verclaren 
dat zij voortaen in tijts den magistraten vande continuatie der 
middelen sullen adverteren ende heurluyden advys daerop versoucken 
 
[in marge: van de vier stuvers op te tonne 
bier niet te verpachten] 
 
Ende belangende die vier stuvers op te tonne bier, die vroetscap 
vint niet geraden die selve vier stuvers binnen deser stede te 
verpachten, overmits het evident peryckel ende inconvenient dat 
daer uuyt staet te verwachten. 
 
[in marge: vande convoyen die van 
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Brabant te laten volgen] 
 
Ende beroerende die convoyen die van Brabant te laten volgen voor 
etlicken tijt, mits eerst offtreckende d' equippagie vande schepenen, 
die vroetschap auctoriseert den gedeputeerde deser stede om 
daer op te anhoren het advys van d’andere steden ende hem 
dies aengaende te conformeren den meesten stemmen. 
 
[in marge: gedeputeerde op te 
vergaderinge] 
 
Is voorts Mr. Jacob van Thorenburch burgermeester gecommitteert 
om te compareren in de vergaderinge vande Staten ende aldaer 
deser vroetschaps advyse inne brengen ende op andere voor- 
vallende saecken te helpen resolveren. 
 
[in marge: dat men die offscriften 
van Egmont niet 
ontfangen zal] 
 
Is bij de vroetschap geresolveert dat men die van Egmont 
Binnen ende Egmont op Zee om eenyge schult wel binnen 
deser stede zal mogen arresteren, ende dat men hoerluyder offscrifts 
nyet ontfangen zal. 
 
[in marge: van mit Olbrants Moellers 
erffgenamen te accorderen] 
 
Voorts zijn burgermeesteren geauctoriseert om mitte weduwe ende 
kinderen van Olbrant Adriansz. Moeller te accorderen beroerende 
sekere l stuvers 's jaers ende sekere vijftalve gulden 's jaers  die de stede 
tot haer laste nemen soude, ende daer voor genieten cviii roeden 
in de gracht van ’t blockhuys buyten die Vriesche Poort verdolven 
ende daer toe noch lvii roeden leggende over die Nieuwesloot 
om ’t gasthuys lant. 
 
139v 
 
[1579]   
 
[in marge: vande 4 stuvers op te tonne 
bier] 
 
In communicatie van de vroetschap geleyt zijnde van de vier stuvers op te 
tonne bier te verpachten tot vervallinge ende betalinge vande renten op ‘t 
lant van Hollant staende, die vroetschap vint niet geraden die selve 
vier stuvers te verpachten, overmits d’ inconvenienten die apparentelyck daer 
uuyt sullen rijsen; maer omme den rentiers eenich contentement te 
geven, vint die vroetschap goet dat men die restanten vande ontfangers 
zal innen ende die penning daervan comende imployeren ten fyne als 
voren, dat men oic die pantschappen redimeren ende mettet overscot 
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vandien nootelicke schulden betalen zal, mitsgaders dat men sommige 
coronellen die een deel duysenden van ’t lant genoten hebben, sal 
zo lieff spreken dat zij haer achterstal an ’t lant laeten staen, 
genietende van de Staten eenige vereeringe dat men oic het 
collegie zal verninderen ende oic die salarissen vandien dat jaerlicx 
een grooten  penning sal importeren van gelijcken den ontfangers ende 
andere gemeen lants dienaers. Ende soe ’t selve niet en can 
vallen dat als dan die vroetscap te vreeden es zo verre die 
vier stuvers tot Enchysen ende Hoorn verpacht wort, het 
equipollent van dien op te brengen off die verpachtinge meede 
toe te laeten. Actum den xiiiien septembris LXXIX. 
 
[in marge: vande 4 stuvers op te tonne 
bier] 
 
Op huyden den xven septembris XVc LXXIX alzoe die gedeputeerde 
van mijn heeren Staten van Hollant met namen Joncheer Jan 
van Woerden, Vliet, Mr. Pieter vander Meer pensionaris van 
Delft ende Mr. Pauwels Buys advocaet 's lants van Hollant, 
zeer hadde angehouden dat die vroetschap van Alcmaer achter- 
volgende ’t exempel van d’andere steden, soude consenteren in de 
verpachtinge vande vier stuvers op te bieren, te stellen tot betalinge 
van de renten op ’t lant van Hollant staende, off dat anders die 
luyden uuyte stede gearresteert sullen worden, ende dat oic die 
geene die op ’t lant renten hebben, behoirden gecontenteert te worden; 
ende dat die vroetschap daer en tegen vele swaricheyden hadde 
gemoveert haer op twee verscheyden verpachtinge, wedervaren 
die vroetschap die selffde saecke in den heuren gecommuniceert 
hebbende alsoe die voors. gedeputeerden hadden voorgeslagen van 
sekere quote van verpachtinge vande middelen, hadde eendrachtelick 
goet gevonden als dat men den Staten van Hollant offereren 
soude het xve part van de middelen van de impost vande bieren 
tot Alcmaer te drincken soe die aldaer verpacht sullen worden 
ende ingevallen die presentatie bij de Staten niet en worde 
geaccepteert, dat men nochtans geenssins sal  consenteren in de verpachtinge 
van de voors. vier stuver op te bieren. 
 
140 
 
[1579] 
 
[in marge: off Zijne Excellentie ’t gouvernement 
van Vlaenderen zal 
aen nemen] 
 
Die missive van mijn heeren Staten van Hollant versouckende vande 
vroetschap advys off men goet vonde dat zijn Prinselycke Excellentie zoude 
annemen het gouvernement van Vlaenderen, in de vroetschap gelesen 
ende gecommuniceert zijnde : is bij de meesten stemmen verclaert dat die 
vroetschap geraden vint van twee bij mijn heeren Staten te committeren 
aen Zijne Excellentie om te hoiren zijn advys, waer van rapport gedaen 
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zijnde. dat die Staten daer nae souden doen zo zij bevinden sullen nodich te zijn. 
 
[in marge: vande iiii stuvers op te bieren te 
verpachten] 
 
Op huyden den xvien septembris LXXIX als bij Mr. Jacob van 
Thorenburch, burgermeester ende Mr. Nanning van Foreest rapport an die 
vroetschap gedaen was dat die Staten van Hollant, als men zouden 
achtervolgen ’t advys van die van Alcmaer van de xve paert van de 
imposten van de buren tot Alcmaer te verpachten, geen wech noch middel en 
saegen omme ten platten lande die voors. vier stuvers te verpachten tot vervallinge 
vande renten op ’t lant van Hollant staende. Soe heeft die vroetscap 
goet gevonden dat die gedeputeerde deser stede bij den Staten comparerende 
sullen verclaeren dat alhoewel die van Alcmaer niet wel 
connen lijden defalcatie van haer excysen, nochtans bewilligen 
dat die vier stuvers voors. van haer stadts excysen affgetrocken 
sullen worden tot betalinge van gemeen lants renten, sulcx dat 
mijn heeren Staten mitt versochte verpachtinge van de vier stuvers 
op te bieren sullen moegen voortvaren. 
 
[in marge: van de ii stuvers tot laste vande 
brouwer] 
 
Voorts heeft die vroetschap bewillicht dat men om te vervallen 
d’ ammunitie van oirloge, zal verpachten d’ impost vande twee 
stuvers opte tonne bier tot laste van de brouwer. 
 
[in marge: van ’t Leenhoff te redresseren] 
 
Op huyden den ven octobris XVc LXXIX in communcatie vande vroetscap 
geleyt zijnde omme het Leenhoff te redresseren ende daer bij te 
voegen sekere notabile mannen die kennisse ende indicature hebben 
zullen vande appellatien vande Hove van Hollant inde plaetse vanden 
grooten raede tot Mechelen, die vroetschap auctoriseert den 
gedeputeerden deser stede opten dagvaert hem diesaengaede te 
conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: van de generaelheyt van de munte] 
 
Beroerende concept vande generaelheyt vande munte in de geunieerde 
provintien, die vroetschap, insiende die gestalte deses tijts ende 
dat van noode es te conserveren die negotiatie vande lande van 
Hollant, en vint geenssins geraden voor dese tijt eenyge affsettinge 
van de tegenwoirdige munte te doen. 
 
[in marge: van de convoyen] 
 
’T iiie point aengaende die differenten vande lijsten der convoyen ende in de 
collectatie der selver om een eenparige voet daer op te nemen, 
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[1579] 
 
die vroetschap acht hoochnodich dat opten dachvaert geïnsisteert 
worde dat alleen ’t convoygelt genomen zal worden daer die 
waeren geladen ofte gelost worden, dat oick in ’t verbeteren van de 
lijste een eenparige voet worde genomen, zo wel in de quantiteyt 
van de gelde als in de maniere van collecteren over geheel Hollant 
ende Zeellant, ende sekere pene te stellen opte contraventeurs. 
 
[in marge: van de helft van de c penning anni 
LXIX] 
 
’T iiiie van dat alle steden tegens die aenstaende dachvaert sullen 
overbrengen staet vande penning die yegelycke stadt over die halve 
ce penning anni LXIX heeft opgebracht. Die gedeputeerde van ’t stadts 
wegen omme te houden correspondentie met die van ’t Noorderquartier 
zal mogen voor antwoirde geven van de vier duysent gulden die de 
van ’t Noorderquartier mijn heeren van Zuythollant sullen presenteren; 
zo verre sulcx bij die van Zuythollant niet en worde g'accepteert, 
zal verhalen van viiic bij de stadt eerstdaechs te furneren. 
 
[in marge: staet van de verpachte 
middelen] 
 
’T ve point nopende ’t overleverende van de staet van de verpachte 
middelen voor dit lopende halff jaer, mitsgaders van de lasten daer 
tegens, es redene dat die van ’t collegie haer beloften daer 
inne quijten, makende eens met die van Zuythollant een goede 
ende langdurige oirdre van betalinge der ruyteren ende knechten, 
op dat het lant van Hollant in geen vorder confusieën  en valle. 
 
[in marge: van de oude schulden] 
 
’T vie point beroerende van een masse te maecken der ouder schulden 
oic voor date van de unie gevallen, die vroetschap persiteert als 
voren, te weeten van in een gemeenschap te treden van alle die 
oude schulden ’t lant van Hollant concernerende,  behoudelyck dat die 
van ’t Noorderquartier bij mijn heeren van Suythollant goede versekeringe 
gedaen sal worden van de betalinge der obligatien ende restcedullen 
die de steden van ’t Noorderquartier den capiteynen ende soldaten aldaer 
affgedanct zijnde in 't particulier hebben moeten geven. Aengaende van 
een generael middel te raemen tot betalinge van oude gemeen lants 
schulden, die van Alcmaer vinden raetsaem als dat men mitte 
betalinge van sommige oude schulden wat surceren zal, doch alzoe 
die ce penning als nu geconsenteert es over den landen van Hollant, 
soe en sien die van Alcmaer voor deze tijt geen middel van vorder 
contributie. Nopende het sout in Zeellant aengeschaert, die van 
Alcmaer vinden geraden dat die van  ’t Noorderquartier opten dachvaert 
jegens den xiiien deser in Den Haege comparerende, sullen mit haer brengen 
verclaringe ende begrotinge van het geallegeerde verlies van ’t sout 
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omme daer nae gedaen te worden het geene die noot ende billicheyt 
zal vereysschen. 
 
141 
 
[1579] 
 
[in marge van de stede rekening] 
 
'T viie point: die van  Alcmaer vinden niet vreempt alzo veele 
steden in Suythollant administratie hebben gehadt van 't gemeen lants 
penning, dat eerstdaechs plaetse ende dach geraempt wort omme aen 
te vangen die liquidatie der voors. rekeningen. Maer nopende der steden 
van beyde quartieren rekeninge, waer niet ongeraden dat die 
voors. liquidatie eerst gedaen weesende, daer nae vijf, ses maenten 
een yeder stadt zijne rekening gehouden soude weesen over te 
leveren, omme voor neutrale commissie te procederen tot hoiren ende 
sluyten der selver stede rekening. 
 
[in marge: redres van de collegien] 
 
'T viiie point beroerende 't redres van de collegien ende verminderinge van de 
dachgelden, die vroetscap vint geraden eerst dat men die verdelen in 
voege  in 't selve artikel verhaelt zal van 't gemeen lants gelt laten 
volgen iiim gulden 's jaers sonder eenige vordere vacatien te genieten. 
Voorts nopende 't getal van de gedeputeerden der steden in 't collegie, die 
van Alcmaer vinden niet ongeraden dat voortaen uuyt elcke stadt van 
Hollant die gewoonlijck zijn in de collegien te sitten, niet meer als een 
gesalarieert  zal wesen uuyt gemeen lants buyl, zo wel voor 
die groote als voor die cleyne steden, mits dat die selve een 
gedeputeerde niet meer voor vacatien van 't lant zal hebben als 
xxv st., welverstaende dat die een gedeputeerde buyten 't collegie 
bij de Staten ofte gecommitteerden gecommiteert zijnde, die selffde stadt 
een ander op sijn plaetse in 't collegie sal moegen scicken genietende 
van 't lant gelijcke xxv st. 's daechs, avoyerende insgelijcx die 
moderatie van de boden loonen in 't voors. artikel gementioneert. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
dachvaert] 
 
Sijn voorts Reynier Cromholt, burgermeester, ende Mr. Nanning van Foreest 
ende elc van hen gecommitteert om opten dachvaert den xiiien deser 
maent in Den Haege geleyt te reysen ende aldaer die resolutien 
hyer voren inne te brengen ende op ander voorvallende saecken te 
helpen resolveren. 
 
[in marge: Warbout secretaris 
te continueren] 
 
Alzo bij de Staten geresolveert es dat men een van de secretarysen 
in ’t collegie van Noorthollant licentieren zal ende die gedeputeerde 
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raden daer op ’t advys van de stede zijn versouckende, zo es bij de vroetscap 
goet gevonden dat men Warbout Claesz. continueren ende Jan Aelbertss. 
Raet licentieren zal. 
 
[in marge: brieven van indempnite] 
 
Voorts worden burgermeesteren geauctoriseert om brieven van indempni- 
te voor die somme van xvim gulden te passeren voor den steden 
van Dordrecht, Delft ende Amsterdam. 
 
[in marge: brieven van recommandatie 
voor Aerian van de 
Nyeuburch] 
 
Die vroetschap op 't versouck van Adriaen vande Nyeuburch beroerende 
het innen van 't suyver zijn der sijn broeders rekeninge, accordeert 
den selven brieven van recommandatie aen 't collegie van ’t Noorder- 
quartier. 
 
141v 
 
[1579] 
 
[in marge: continuatie van de 
vredehandel tot 
Coelen] 
 
Op huyden den xiiien octobris LXXIX in communicatie van de 
vroetschap geleyt der Staten van Hollant missive in date 
den iiiien deser, inhoudende versceyden pointen: De vroetscap 
nopende het eerste artikel mentionerende van de continuatie der 
t' samen sprekinge tot Coelen voor drie weken mit ampliatie 
van de instructie den gedeputeerden van Nederlant mede 
gegeven, vint geraden die selve vredehandel te continueren 
voor drie weecken omme redenen Zijne Excellentie ende anderen daer 
toe moverende, mits dat op 't xviie artikel van de Majesteyts gesanten zal 
bij gevoecht worden dat die gouverneur generael bij zijne 
Majesteyt te stellen den Staten angenaem souden zijn. 
 
[in marge: van de quotisatie ende repartitie] 
 
Aengaende ’t iie point inhoudende Zijne Excellentie hoger qoutisatie 
ende repartitie jegens die andere provintien als Brabant, 
Vlaenderen etc. , die vroetschap acht dat die van Hollant 
opbrengende 's maents lxxxm gulden, daer op zij bij de naerder provintien 
zijn gestelt hooch genouch staen in ’t respect van die van 
Zeellant ende anderen, ende dat men ’t selve Zijne Excellentie bij gevoechelijcke 
middelen remonsteren zal, op dat die van Hollant boven 
haer vermogen in haere quote niet verhoocht en worden. 
 
[in marge: van de convoyen] 
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Van de convoyen in Hollant ende Zeellant vallende te laten volgen 
den generaliteyt der bontgenoten, die vroetschap also tot twee 
oft driemael toe het overscot der convoyen den generaliteyt es 
gegunt, vint geraden om seer oude schulden te betalen dat men 
’t surplus boven die equippagie sal inhouden ten fijne voors. 
 
[in marge: van de twee st. tot admu- 
nitie] 
 
Van de twee st. opte bieren te stellen tot vervallinge van de oncosten 
van de administratie, die vroetscap accordeert ’t  selve mits datte 
alleen betaelt sal worden bij de brouwer. 
 
[in marge: van geen verhoginge op 't 
sout te stellen] 
 
Aengaende d’ impost van ’t sout op Sijne Excellentie angeven te verhogen 
drie gulden incomende ende ses gulden uuytgaende, die vroetscap 
omme die coopmanschap niet uuyt den lande van Hollant ende 
Zeellant te weren, en vint geenssins geraden die voors. verhoginge 
te lijden. 
 
[in marge: van een generael van de 
admunitie] 
 
Nopende een generael te stellen over die incommen der admunitie, 
die vroetschap en vint sulcx niet vreemt, mits dat 
d’ incomen van de voors. bieren alhier in Hollant vallende, oic alhier 
gehouden sullen worden tot copinge van admunitie in Hollant 
nodich zijnde. 
 
142 
 
[1579] 
 
[in marge: van de hartoch van Anjou 
 
Op ’t iiie artikel van de voors. missive mentionerende van de hertoch van 
Anjou antwoort te geven ten expiratie van de voors. drie weken, 
die vroetscap vint goet dat men Zijne Excellentie ende gedeputeerden 
van Hollant ende Zeellant volle last zal geven omme mit den selve 
Anjou te handelen onder sekere conditiën den Nederlanden niet 
prejudiciabel zijnde. 
 
[in marge: van de haer stellinge van 
't gouvernement] 
 
Op ’t iiiie artikel mentionerende van de harstellinge van ’t gouvernement 
van den landen van Zijne Excellentie den hartoch Mathias bij te 
voegen als lieutenant van drie collegien, in ’t Nederlant inne 
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te stellen ende te onderhouden etc., die vroetschap auctoriseert den 
gedeputeerden deser stede opten dachvaert gaende dat zij die 
swarricheyden mitte andere steden hoirende, haer sullen mogen 
conformeren den meeste ofte beste stemmen. 
 
[in marge: van de gouverneurs ende 
offitiers nieu eedt aff 
te nemen] 
 
’T ve artikel inhoudende van de gouverneurs ende offitiers te ontslaen 
van heur eedt ende haer een nieuwe eedt aff te nemen, die 
vroetschap vint geraden dat die selffde gedeputeerden naerder 
sullen verstaen wat forme van eedt die Staten de gouver- 
neurs ende offitiers meenen voor te houden, omme ’t selffde 
gehoirt hebbende daer nae te doen nae behoiren. 
 
Op ’t vide artikel refereert die vroetschap haer tot het geene 
dat zij voren geresolveert heeft opte convoyen. 
 
[in marge: van de minute egael te 
maecken] 
 
Op ’t viie artikel van de munte in Nederlant te egaliseren, die 
vroetschap en vint sulcx niet ongeraden so verre ’t selve 
zal connen gescieden sonder affsettinge van de tegenwoirdige 
munte, welcke affsettinge gedurende dese oirloge sonder 
twijffel soude causeren meuterie ende rumoer onder ’t gemeen 
volck. 
 
[in marge: van off men geen uutvalle 
op Duytslant sal 
laten passeren] 
 
Het viiie artikel van geene vivres op Duytslant te laeten 
gaen: die vroetschap acht niet geraden dat men ’t selve zoude 
verbieden, maer veel eer die selve vivres te laeten gaen 
op ’t lant van Cleeff, Coelen, Duytslant etc., onder sekere 
convoyen om niet alleen die negotiatie inde landen te 
onderhouden, maer oic mede om die emolumenten van de convoyen 
voor ’t lant te conserveren. 
 
142v 
 
[1579] 
 
[in marge: off men die penningen op noterest 
gelicht noch langer sal 
laten staen] 
 
Die missive van de Staten van Hollant in date den viiie octobris 
in communicatie geleyt zijnde, die vroetscap zo veel angaet het 
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eerste point van den penning op interest gelicht daer voor die 
middelen verbonden staen op gelijcke interest voor vijff, ses maenten 
nocht te laten staen: die vroetscap vint niet geraden  ’t voors. 
interest te continueren,  ende off heure gedeputeerden mochten 
overstempt worden, dat alsdan die vroetscap middel sal vinden 
om heure burgers daer toe te bewilligen. 
 
[in marge: van die van Leerdam te constringeren] 
 
Worden voort die gedeputeerde van de stede geauctoriseert 
omme mit die andere steden te adviseren met wat bequaemste 
ende gevoechelicxte middel ment die van Leerdam, ende 
vande Kluyndert sal constringeren tot verpachtinge van de 
middelen aldaer. 
 
[in marge: van gescenck] 
 
Die vroetschap avoyeert alsulcken gescencken als burgermeesteren 
gedaen hebben ende noch doen sullen om ’t proces van de 
schippers deser stede tegens die schippers van Amsterdam 
te vorderen, mitsgaders oic die regente van de waech ende sekere 
iim gulden 's jaers uuyte incomen van de abdie van Egmont 
ende dat aen sulcke personen, ende zoveel als burgermeesteren sullen 
bevinden nodich ende proffitich voor die stadt te wesen. 
 
[in marge: van die van Egmont 
het overdrach op te 
seggen] 
 
Op huyden den xixen octobris anno XVc LXXIX is bij de 
vroetschap geresolveert dat Harck Jansz. sal renunchieren 
voer den Hove van Hollant van ’t vonnisse bij de gerecht alhier 
geweesen tegens Willeboort Willemsz. van Egmont-binnen, 
bij de welcke den selven zijn exceptie van offscrift ontseyt 
wort. Ende dat men die van Egmont het overdrach 
zo daer eenich es, bij notaris ende getuygen zal opseggen. 
 
[in marge: van xiiim gulden voor Bruessel 
ende Vuylvoorden] 
 
Op huyden den xxixen octrobris anno XVc LXXIX is bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde, geresolveert ende bewillicht omme die 
hoge nootstwille dat man uuyt ’t Noorderquartier mitten alder eersten 
tot betalinge van de knechten in Bruessel ende Vuylvoorden leggende, 
zal furneren xiiim gulden, alsoe die van ’t Noorderquartier bij die 
van  Zuythollant al acte verleent es om xxxviim gulden van de ce penning 
van de jaere LXXIX te moegen inhouden tot betalinge van de voors. xiiim 
gulden, ende van het termijn van de affgedancte knechten ende anders, ende 
dat burgermeesteren in minderinge van de halve ce penning anni LXIX 
ende tot vervallinge van de voors. xiiim gulden zullen van deze stede wegen op 
brengen xv off xvic gulden, zo van de penning van de pantscappen comende als 
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anders.  
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[in marge: van de qoute in de ccm gulden] 
 
Voort alzoe opten dachvaert in Den Haege sekere repartitie onder den 
steden gedaen es om te vinden ccm gulden in de welcke die van ’t Noorder- 
quartier gestelt zijn op xxxvm gulden, waerinne die van Alcmaer zijn 
gequotiseert op viiim gulden, ende die vroetscap geen middel en siet om die 
selve heure quote te furneren: Soe es goet gevonden dat men die 
selve quote generalicken over het quartier van Noorthollant zal vinden 
ende op het credit vandien op interest lichten, mits dat oic die steden 
heur gelooff daer voor interponeren sullen indien sulcx noot es. 
 
[in marge: van de repartitie van de 
vendels] 
 
Gesien oic ende onder den vroetscap gecommuniceert seker concept van de 
staet ende repartitie van de garnisoenen in Hollant zijnde etc., die 
vroetscap en vint niet ongeraden zoe veel angaet die xxx vendel 
tot defensie van Hollant geraempt, die selve staet te accepteren ende 
voor goet an te nemen, maer zoe veel angaet die assignatie van de 
vendels elc op selver cantoer in Hollant, die vroetscap can niet 
verstaen dat sulcx geraden waer niet alleen om ’t apparente perykel 
voor d’ ontfangers die van de soldaten overvallen sullen worden, maer 
oic mede dat het selve strecken zal tot vernietinge van 
’t collegie in Noorthollant, het welck Zijne Excellentie achtervolgende 
’t leste accoort tusschen die van Zuyt- ende Noorthollant gemaict, 
begeert gemainteneert te hebben, is daeromme bij de vroetscap 
goet gevonden dat affgetrocken die betalinge van de knechten in Noorthollant 
leggende, men simpelick zal beloven ’t surplus van de middelen in 
Noorthollant vallende die van Zuythollant te laten volgen. 
 
[in marge: off men een generael over 
die convoyen zal 
ordonneren] 
 
Aengaende van een generael over die convoyen in Hollant te stellen, 
die vroetscap en vint sulcx niet raetsaem omme te scouwen die 
oncosten daer toe te doen: zoude daeromme geraden vinden dat men een yder 
in zijn j quartier ende stadt achtervolgende, die lijst ende ordonnantie van de 
convoyen goet regart souden nemen dat het lant in de convoyen niet 
en worde gefraudeert. 
 
[in marge: van uutvalle op licent te laten gaen 
 
Aengaende van geen vivres uuyt  Hollant te laeten gaen, die 
vroetscap acht niet geraden dat men ’t selve zouden verbieden, maer 
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veeleer die selve te laeten onder sekere licenten ofte convoyen, om 
niet alleen die negotatie in de landen te onderhouden, maer oic 
mede om die emolumenten van de convoyen voor ’t lant te conserveren, 
mits dat die selve betaelt sullen worden ter plaetse daer die 
waeren werden affgesceept. 
 
[in marge: van geen hart coren 
uuyt te laten gaen] 
 
Aengaende van geen hart coren uuyt het lant te laeten gaen: die 
vroetscap advyseert in desen als dat men in Hollant ende Zeellant 
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geen coren binnen twee maenten uuyt den lande zal gaen 
laeten, onder expresse conditie dat die van de Naerder unie 
’t selve in den heuren oic publiceren ende onderhouden zullen, 
ende in gevalle bevonden mochten worden dat die bontgenoten 
’t selve niet en achtervolchden, dat die van Hollant oick 
ongehouden zijn souden op den geunieerde provitien eenich 
hart coren te laeten gaen. 
 
[in marge: van de 2 st. op 't bier] 
 
Van twee stuvers opte bieren te stellen tot laste van de brouwer 
omme te vervallen die ammunitie van de oorloge, die vroetscap 
persisteert bij de resolutie daer op genomen 
 
[in marge: ’t versouck van die van 
Haerlem om te hebben 
hulp tot reparatie van de 
sluys] 
 
Nopende ’t versouck van die van Haerlem omme te hebben succoers 
van Hollant tot reparatie van de Sparendammer sluys bij de 
soldaten (zo zij verclaren) gerampeneert, die vroetscap vint 
niet geraden dat ’t lant van Hollant daer inne bewillige 
omme der consequentie wille, alzo op andere plaetsen oic 
sluysen ende dijcken gebroken ende deurgesteken zijn tot perseruatie 
van de landen daer nochtans die geïnteresseerde polders 
geen remboursement van gedaen wort. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
dachvaert in Den Haege] 
 
Sijn voorts Aelbert Cornelisz. Comans ende mr. Nanning van 
Foreest ende elc van hen, gecommitteert om te compareren opten 
dachvaert in Den Haege, die voorgaende resolutien  voor advys 
inne te brengen ende op andere voorvallende saecken te helpen 
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resolveren. 
 
[in marge: van mitte tauxatie 
van de ce penning voort 
te gaen] 
 
Op huyden den xven novembris anno LXXIX geleyt wesende in communcatie 
van de vroetscap sekere missive der Staten van Hollant in 
date den xien novembris jegenwoirdich, ende bij der hant genomen het 
eerste point mentionerende van de optie den steden gegeven in ’t furneren 
van de ce penning, te weeten off men met die begoste tauxatie zal 
voortgaen dan off die steden voor dese reys sullen mogen volstaen 
mits furnerende den ce penning anni LXIX: die vroetscap omme te 
conserveren die auctoriteyt van de Staten ende ten eynde die onwillige 
steden niet meer voordeels gesciede dan die steden daer taxatie 
gesciet es, vint geraden dat die tauxatie eerstdaechs in de 
andere steden oic voortgaen sonder yemant te versconen, ende 
ingevalle die andere steden van contrarie advyse mochten zijn 
ende opte optie begeren te volstaen mitte ce penning anni LXIX, 
dat die gedeputeerden van stadtswegen sullen insisteren van 
oic te moegen volstaen mitte ce penning opte voet van ’t jaer LXXVIII. 
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[in marge: van de repartitie van de 
ccm gulden] 
 
Belangende 't iie point van de repartitie van ccm gulden onder den steden 
verdeelt,die vroetscap persisteert bij haer advys laestmael tot 
Horen ingebracht, te weeten vande xxxvm ende seker c gulden 
in 't generael over 't Nooderquartier te furneren, mits streckende 
affslach 't gene in mayo lestleden in 't selve quartier up interest 
gelicht ende ingebrocht es. 
 
[in marge: vande assignatie vande 
vendels] 
 
Aengaende die assignatie vande vendels op te comptoiren respective, 
die vroetscap vint geenssins geraden overmits 't apparent inconve- 
nient over die ontfangers, steden ende landen die selve assignatie 
aen te gaen, maer liever dat die van 't Noorderquartier het overscot 
getrouwelick opbrengen ende die van Suythollant laten volgen. 
 
[in marge: vande convoijen te 
verpachten] 
 
Beroerende die verpachtinge van de convoijen in alle de geünieerde 
provintien, die vroetschap vint niet ongeraden dat die voors. 
convoyen generaliter verpacht worden, mits dat die penningen daer van 
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comende ontfangen sullen worden bij den geenen die in de quartieren 
daer toe zijn verordent ende dieselve verstreckt totte equipagie, 
ende vorder nae de instructie daer toe dienende. 
 
[in marge: vande ontfangers der 
middelen te licentieren] 
 
Op 't point vande ontfangers der middelen generalick te licentieren 
jegens den 1en aprilis omme also tijt ende stont te hebben haer suyver 
van rekeninge te innen ende op te brengen, die vroetscap 
acht hoochnodich die ontfangers tegens april te verlaten die 
ongetrou ofte versuymelick in haer offitie bevonden zijn, ende niet 
diegeene die haer getrouwelick hebben gequeten. 
 
[in marge: gecommitteerde tot Horen] 
 
Is Johan van Foreest gecommitteert om op ten dachvaert tot Horen 
te compareren, die voorgaende resolutien voor advys in te brengen 
ende op andere voorvallende saecken te helpen resolveren. 
 
[in marge: Jan Dircxss. scout brieven 
van recommandatie] 
 
Up huyden xxiiiien novembris anno XVC LXXIX compareer is bij de 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, geaccordeert als 
dat men Jan Dircxss. tegenwoirdige scout zal geven brieven 
van recommandatie om te moegen vercrijgen continuatie van 
zijn offitie. 
 
[in marge: Gerrit Claesz. mede 
te betalen] 
 
Is voorts geresolveert dat die stede Gerrit Claesz., die 
zoon van Claes Aeriansz. mede als anderen sal contenteren vande 
oncosten bij de voors. Claes Aeriansz., verscoten uuyt saecke dat hij 
mede in den jare LXXI voor 't Hoff van Hollant gedachvaert was. 
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[in marge: Foreest gecontinueert 
ende Steenhuys 
gecommiteert] 
 
Is voorts bij de meeste stemmen vande vroetschap Jan van Foreest 
gecontinueert in zijne commissie om als gedeputeerde van 
wegen deser stede in 't collegie van Noorthollant te besoigneren, 
ende Jan Janss. Steenhuys is gesurrogeert in de plaatse 
van Aelbert Cornelisz. Comans om bij de mitte Staten van Suythollant 
des gemeenlants saecken te helpen beleyden. 
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[in marge: mr. Pieter Sel stadtmeester] 
 
Is voorts mr. Pieter Gerritss. Sel bij de meeste stemen aengenomen 
tot stadtmeester in de plaetse van mr. Pieter Jelisz. die vertrocken 
es, ende zal genieten van der stede vrijheyt van excijs ende nogh 
xxiiii gulden 's jaers. Des sal hij gehouden weesen te cureren alle 
die goidtshuysen ende andere arme luyden die om goids willen 
versoucken gemeestert te zijn ende oic alle xiiii daegen ofte ten 
langsten alle maenten in 't weeshuys te comen ende die knechtkens 
aldaer scheeren. 
 
[in de marge: die alimentatie van sommige 
oude conventualen te 
vermeerderen] 
 
Voorts zijn burgermeesteren mitte gerechte geauctoriseert om die 
alimentatie van sommige oude conventualen wat te moegen 
vermeerderen zo zij nae de behoeffelickheyt der personen ende 
vermogen van de incommen bevinden sullen te behoiren. 
 
[in marge: gecommitteerde om d' ordonnantie 
op 't loon van de talluyden 
te visiteren] 
 
Sijn voorts burgermeesteren mitte gerechte gecommitteert om die 
ordonnantie op 't loon van de talluyden te deursien ende 't selve in enige 
pointen verhogen zo sij bevinden sullen te behoiren, ende van 't selve 
den vroetscap rapport doen om daer op vorder alsdan gedisponeert 
te worden nae behoren. 
 
[in marge: dat burgermeesteren ende scepenen 
mede stemmen sullen] 
 
Is voorts bij de vroetscap geresolveert dat burgermeesteren ende 
scepenen alhoewel zij geen vroetscap en zijn, nochtans 
heure stemminge sullen geven in alle saecken den stadt ende het 
gemeen lant angaende, uuytgesondert in die nominatie vande wet ende 
een nieuwe vroetscap. 
 
[in marge: gecommitteeerden om de request 
vande tymmerluyden te visiteren] 
 
Sijn voorts bij de meeste stemmen vande vroetscap gecommittert mr. 
Nanning van Foreest, Evert Jansz. Stuyling ende mr.Adriaen 
Antonisz omme die requeste van de kistemakers ende tymerluyden mitsgaders 
die geconcipieerde ordonnantie op 't voors. ambacht ontwurpen te 
visiteren, die swaricheyden te annoteren ende daer van den 
vroetscap rapport doen. 
 
[in marge: vande requeste van Aerian 



381 

 

vande Nijenburch] 
 
Sijn voorts Evert Jansz.Stuyling ende IJsbrant Allertss. gecommittteert 
om te visiteren die requeste ende stucken bij Aerian van de Nijenburch 
overgegeven, ende den selven Nijenburch daer op te hoiren ende den 
vroetscap rapport doen. 
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[in marge: geen naerder calcovens te 
setten ende dat zij excijs 
sullen betalen] 
 
Is voorts geresolveert dat die stede niet zal consenteren dat 
yemant tot eenyger tijt eenige calcovens zal mogen stellen naader 
an de stadt als die calckoven van Claes Reyersz. es staende, 
onder conditie dat die voors. Claes Reyerss. ende actie tot zijne calcoven 
hebbende gehouden, sullen zijn excijs van alles te betalen als een 
burger. 
 
[in marge: van de pivilegien in een 
secrete plaetse te 
bestellen] 
 
[in marge: in de plaetse van mr.Nanning 
es Jan Steenhuys geordonneert 
op ten 25 februaris 82 Jan Cornelisz. Comans in 't nieuwe boec fo. 17 verso; 
in de plaetse van Floris van 
Teijlingen es Willem van Riedwijk 
geordonneert op ten 28en april 85] 
 
Sijn voorts gecommitteert Floris van Teijlingen, Maerten Lobbrantss. 
ende mr.Nanning van Foreest om die previlegien deser stede in een 
secrete plaetse te bestellen, ende daer aene doen maecken drie 
sloten hebbende yegelick van driën een sleutel, ende dat zij sullen die 
selve plaetse secreet houden ende zo wanneer een van driën sterft 
zo sal een ander bij de vroetscap in des overledens plaetse worden 
genomineert. 
 
[in marge: vande gesoncken Sweede] 
 
Up huyden den 2en decembris LXXIX in communicatie vande vroedscap 
collegialiter vergadert, geleyt wesende die saecke van de gesoncken 
Sweede, die vroetscap vint noch geraden te persisteren bij de 
resolutie bij de Staten van Hollant generaliter genomen, te 
weeten dat men den solliciteur so hij eenich recht heeft zal renvoyeren 
an de justicie. 
 
[in marge: vande ordonnantie bij Sijn Excellentie 
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op particulier ontfangers 
gepasseert] 
 
Aengaende 't poinct van de ordonnantien bij Zijne Excellentie gegeven op sekere 
ontfangers particuliers in 't Noorderquartier voor die van Horen 
ende Enchuysen, die vroedscap en verstaet niet als dat men die 
selve zal passeren in rekeninge als diegeene die gegeven zijn sonder 
advys ende consent van de Staten ofte gedeputeerden der steden. 
 
[in marge: vande dienaren van 
justicie] 
 
Soe veel angaet die dienaers van justicie langer te houden 
op costen van 't gemeen lant, die vroetscap auctoriseert Jan 
van Foreest omme daer inne te doen zo hij bevinden zal mogelijk te 
zijn. 
 
[in marge: van de ce penning] 
 
Up huyden den xen decembris anno XVCLXXIX geleyt wesende in 
communicatie van de vroetschap sekere missive der Staten van 
Hollant in dato den iien decembris jegenwoirdich ende belangende het 
eerste point mentionerende van de cen penning te mogen heffen van alle 
gagien, offitien ende tractementen, die vroetscap vint niet ongeraden 
omme te vervallen het achterwesen van 't lant van Hollant dat men 
oic van de gagien, tractementen enz. den c penning geve, ende belangende 
die ce penning van alle andere onroerende goeden, die vroetschap, omme 
te conserveren die auctoriteyt van de Staten ende ten eynde de onwillige 
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[10 nov. 79] 
 
steden niet meer voordeels gesciede dan die steden daer tauxatie 
gesciet es, vint geraden dat die tauxatie eerstdaechs in de andere 
steden oic voortgae sonder yemant te versconen, ende ingevalle 
die andere steden van contrarie advyse mochten zijn ende opte optie 
begeren te volstaen mitte ce penning anni LXIX, dat die gedeputeerden 
van stadtswegen sullen insisteren van oic te moegen volstaen mitte 
ce penning opten voet van 't jaere LXXVIII. 
 
[in marge: vande ontfangers der middelen] 
 
Aengaende 't iie point nopende 't getal vande ontfangers der middelen 
als oic van oirdre te stellen, es bij de vroetschap geresolveert 
dat die gedeputeerden van stadtswegen reysende opten dachvaert 
sullen insisteren dat Heyndrick Wouw in 't quartier van Noorthollant 
zal worden gecontinueert, ofte zo immers die meeste stemmen 
sullen plaets hebben, dat zij anders niemant versoucken sullen te hebben 
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tot ontfanger dan Heyndrick Wou. Ende aengaende de ontfangers 
vande middelen in Suythollant dat aldaer niet meer gestelt sullen 
worden als twee in getale. 
 
[in marge: vande Grooten Raet tot Haerlem] 
 
Nopende 't laeste point vande Grooten Raet tot Haerlem te stellen 
gelijck die tot Mechelen geweest es, die vroetscap auctoriseert 
den gedeputeerden deser stede dat zij hoirende d' advysen van andere 
steden sullen een tot president ende noch drie anderen tot raiden 
mogen nomineren zo zij voor 't lant oirbaerlicxste ende eerlickste 
sullen vinden. 
 
[in marge: van de munte] 
 
Geleyt oic in communicatie sekere missive vande Staten van Hollant 
in date den iiiien decembris mentionerende van meerder offsettinge 
van 't gelt dan die laeste publicatie inhout. Die vroetscap 
en vint niet geraden voor dese tijt eenig vorder offsettinge 
te doen opdat daer geen inconvenient ofte meer swaricheyten valle. 
 
[in marge: gecommitteerde opten dach- 
vaert in Den Haege] 
 
Sijn voorts Jan Janss. Steenhuys ende Jan van Foreest gecommitteert 
om opten dachvaert in Den Haege te compareren, die voors. resolutien 
voor advys in te brengen, ende op andere voorvallende saecken te 
helpen resolveren ende haer te conformeren den meesten stemmen. 
 
[in marge: dat burgermeesteren den capiteynen van haer 
oncosten ordonnantie sullen 
verlenen] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren den capiteynen vande 
oude scutterie ordonnantie sullen mogen geven vande xxxii gulden xiiii st. die 
zij verscoten hebben an oncosten in 't vervolgen van 't proces tegens 
Symon van Veen, bailliu vande Nijenburch. 
 
[in marge: Wendelmoet Symonsdr. 
mede alimentatie te 
laten volgen] 
 
Is mede geresolveert dat Dirck van Foreest, rentmeester vande 
bagijnen goeden, van nu voortaen beginnende vande eersten 
january toecomende, Wendelmoet Symonsdr, de huysvrou van 
Anthonis Willemsz. Souck, mede gelycke alimentatie 
zal uuytkeren als andere conventualen. 
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[in marge: vande erffgenamen van Anna 
Moer vc gulden te betalen] 
 
Up huyden den xviien decembris XVCLXXIX  is bij de vroetscap 
collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat die stadt d' erffgenamen 
van Anna Moer, conventuale van 't oude baghijnhoff tot Alcmaer, 
voor de vcxiii gulden die haer nae 't overlijden vande selve Anna 
Moer uuyt des convents goeden competeren, zal moegen uuyt- 
keeren vc gulden op ses naestcomende mayen. 
 
[in marge: vande offscriften ende Harck 
Jansz. te betalen] 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren vande stede wegen sullen 
verscieten onder cautie de restituendo die viii of ix gulden die Harck 
Jansz. van Schagen es eyschende van eenen Willeboort Willemsz. 
van Egmont, ende dat men 't proces tegens denselven Willeboort 
hangende voor den hove van Hollant belangende die offscriften zal 
houden slepende, ende dat scepenen van nu voortaen alle offscriften 
sullen rejecteren. 
 
[in marge: dat die stadt sal betalen 
de xii ½ gulden bij de wisselaers 
vande coperen oertgens 
verteert] 
 
Voorts es noch geresolveert dat burgermeesteren sullen betalen die 
xii ½ gulden bij de gecommitteerde tot wisselinge vande coperen 
oertgens mit haeren anhang verteert, ende dat in de plaetse van haer 
salaris. 
 
[in marge: off een scepen mede in de 
vroetscap stemmen zal 
ende wanneer] 
 
Up huyden den xxixen decembris LXXIX is bij de vroetscap onderlinge 
gecommuniceert off een scepen zal voortaen mede compareren als 
die vroetschap bijeen geroepen wort, ende is verclaert bij de 
meeste stemmen dat in saecken die stadt aengaende een scepen niet 
zal moegen compareren ofte eenige stemmen hebben, maer in gemeen 
lants saecken sullen alle de scepenen mede communiceren 
ende stemme hebben. Ende off eenich burgermeester yemant in de 
vroetscap hadde hem in de derde grade bestaende, soe sal 
niet alleen die selve vroetschap maer oic mede die burger- 
meester als wesende onder eede vande stadt, mede compareren ende 
stemme geven als die vroetscap vergadert zal zijn. 
 
[in marge: coop van 't huys opte 
Conincxwech] 
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Is voorts bij de vroetscap geavoyeert die coop van 't huys 
opte Conincxwech gecomen van Maritgen Heer Maertens 
bij burgermeesteren gedaen bedragende vcxx gulden verschijnende 
op vijff naestcomende mayen, also die stadt gehouden is 't selve 
huys off te breecken ende daer een straet te maicken. 
 
[in marge: van de offslach mitte 
vischbancken] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren Vrerick Willemsz. den offslach 
mitte vischbancken zal mogen gunnen voor dit toecomende jaer om 
iiclxxx een gulden vijff ses onbegrepen, ende zo verre hij 't selve niet 
en begeert t' accepteren dat alsdan burgermeesteren den voors. offslach 
mitte vischbancken in 't openbaer sullen verpachten an een persoon den 
meest biedende ofte hoochst mijnende. 
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[in marge: 't proces van 't offleggen 
te vervolgen] 
 
Voorts alzoe die stadt voor 't Hoff van Hollant gesuccombeert 
heeft in 't proces tegens die van Amsterdam belangende 't offleggen, 
soe es bij de vroetschap geresolveert dat burgermeesteren 't selve proces 
verder sullen versoecken ende vervolgen, 't zij in revisie ofte anders, ende dat men 
oic an Jan Steenhuys scrijven zal dat hij den Staten andiene ende 
waerschouwe dat die stede niet en begeert eenyge contributien 
te consenteren noch oic eenige contributien moge furneren off 
opbrengen, tensij dat de Staten het offleggen over Hollant generalicken 
doen cesseren, achtervolgende haere beloften den stede tot versceyden 
tijden gedaen. 
 
[in marge: vande ce penning] 
 
Geleyt wesende in communicatie vande vroetscap sekere missive 
van Jan Janss. Steenhuys in date den xixen decembris ende noch 
een ander in date den xxiiiien decembris tegenwoordich, inhoudende 
vande ce penning anni LXIX ende den ce penning LXXVIII tot een masse 
te maecken ende daer off die helft bij provisie op te brengen, die 
vroetscap aengaende die ce penning anni LXXIX tegenwoirdich, persisteert 
bij de voirgaende resolutie daer op genomen, ende nopende die versochte 
ce penning anni LXXX, is geresolveert daer inne niet te bewilligen 
het en waer mijn heeren Staten achtervolgende Zijnder Excellentie ende heeren 
Staten beloften eerst ende alvoren generalicken in Hollant deden 
cesseren het geusurpeerde recht van voorladen off het affleggen 
der schippers. 
 
[in marge: vande munte] 
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Up huyden den xxxen decembris LXXIX is in communicatie vande vroetscap 
geleyt seker concept opte diminutie vande munte om te comen tot 
egalite vande selve over geheel Nederlant. Die vroetschap persisterende 
bij haer laeste resolutie, verclaert als noch haer niet raetsaem 
te duncken dat men dus haest zoude die munte diminueren meerder 
dan die laeste gepubliceerde permissie inhout. 
 
[in marge: van een generael opsiender 
van alle ontfangers] 
 
Voorts oic op 't scrijven van Steenhuys in date xxiiii deser in 
communicatie vande vroetschap geleyt zijnde off niet raetsaem en 
waer te stellen een opsiender over alle ontfangers zo wel in 
Zuyt- als Noorthollant omme tot allen tijden staet van de ontfangers te 
vereysschen, die vroetschap acht 't selve onnodich te zijn, gemerct die 
Staten meer ansiens hebben omme alle maents van haere ontfangers 
staet van haer ontfang ende uuytgeeff te eysschen dan den opsiender 
voors., ende persisteert mitsdien die vroetschap bij haer voorgaende 
advys te weeten dat die van Zuythollant achtervolgende 't exempel 
van 't Noorderquartier wel behoiren te behelpen mit twee 
ontfangers. 
 
[in marge: den weesen die Heyligegeest- 
weyt te accorderen] 
 
Alzoe in deliberatie vande vroetschap geleyt is geweest van 
dat men 't collegie der weesen souden assisteren mit eenyge 
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incommen toecomende den huysarmen, achtervolgende sekere resolutie in 
voortijden genomen, is geresolveert dat men die nyeuwe huyssittemeesteren 
van wegen die vroetscap belasten zal dat zijluiden van nu voortaen 
boven die lx gulden 's jaers het collegie der weesen deser stede sullen 
alle tijt laeten volgen die huyere ofte incommen vande groote 
Heyligegeestweyt. 
 
[in marge: van de verminderinge vande 
munte] 
 
Up huyden den iiiien januarii LXXX in communicatie vande vroedschap 
geleyt zijnde sekere missive van Jan Steenhuys van date den ien 
deser, vermeldende van op ten vien deser maent januarii publicatie 
te doen vande verminderinge vande munte bij Zijne Excellentie, om mitte 
Staten Generael t' accorderen geraempt, is verclaert bij de vroedscap 
dat men ande gedeputeerden van Noorthollant scrijven zal ende onderstaen 
off zij generalicken in 't Noorderquartier die voors. publicatie sullen admitteren. 
Indien niet, dat men oic alhier den deurwaerder niet sal toelaten 
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publicatie te doen. Ingevalle jae, sulcx oic tot Alcmaer te 
gedoegen. 
 
[in marge: off men die visch tot allen 
tijden zal offslaen] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren haer sullen informeren an 
eenyge vischcopers off niet goet waere dat van nu voortaen 
die offslager belast worde tot alle tijden als daer eenige merckelike 
quantiteyt van visch offslach waerdich ande marckt compt, die selve 
visch off te slaen dan niet. Auctoriserende den burgermeesteren om 
daer inne te doen sulcx als zij uuyte selve sullen verstaen 
oirbaerlicxte te zijn. 
 
[in marge: vande rekeninge van Rabbi 
de anno 76 te sluyten] 
 
Sijn voorts die visitatoers vande rekeninge van Aerian Heyndricxz. 
Rabbi tresorier de anno LXXVI geauctoriseert om die selve 
rekeninge te sluyten ende te teyckenen. 
 
[in marge: van iiiic duysent gulden] 
 
Up huyden den xien januarii LXXX geleyt zijnde in communicatie vande 
vroetschap collegialiter vergadert zijnde, sekere missive vande 
Staten van Hollant in date den leste decembris lestleden, ende 
eerst belangende het eerste point mentionerende als dat die steden 
sullen haer consent dragen tot iiiic duysent gulden zo tot zuyveringe 
van de middelen als oic tot betalinge van sommige oude schulden. 
Die vroedschap persisteert bij haer voorgaende resolutien te weeten 
dat die van Alcmaer niet begeren in 't voors. versouck te consenteren 
voor ende alleer de Staten achtervolgende heur belofte in aprili ende 
septembri LXXVI gedaen, het offleggen der schippers generalick over 
Hollant sullen doen cesseren . Wes gedaen zijnde, dat die van Alcmaer 
tevreden sullen zijn mit andere steden daer inne te consenteren sonder 
nochtans dat die vroetschap geraden vint vande c penning anni LXIX ende 
LXXVIII tot een mas te reduceren ende daer aff die helft furneren, maer 
veel eer dat die tauxatie vande jaere LXXIX zijn voortganck hebbe. 
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[in marge: van 't redressement vande 
quoyeren vande c penninge 
vande landen] 
 
Ende soe veel angaet 't concept van 't redressement der quoyeren 
vande landen bij de Staten overgesonden omme daer over te advyseren, 
die vroetschap acht van node te zijn dat eerst ende vooral die 
begoste taxatie vande landen voortgae, daer zij noch niet gedaen is, 
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ende 't selve volbracht zijnde, dat men daernae die bevonden fauten sullen 
scicken te remedieren naer exigentie vander saecken ende minste costen 
vande lande. 
 
[in marge: vande ontfangers der 
middelen] 
 
Ende nopende 't iie point vande voors. missive versouckende dat men een 
sekere voet soude nemen over den ontfangers van de middelen ende 
andere gemeen lants contributien, die vroetschap persisteert bij 
haer voorgaende resolutie dies aengaende genomen, als te weten 
dat die gedeputeerden deser stede opten dachvaert in Den Haege 
reysende, sullen insisteren dat Heyndrick Wou in 't quartier van 
Noorthollant zal worden gecontinueert; ende aegaende die 
ontfangers van de middelen in Suythollant, dat aldaer niet meer 
als twee ontfangers in getale gestelt sullen worden. 
 
[in marge: van Zeellant te beletten 
geen raet provinciael te 
institueren] 
 
Aengaende van die van Zeellant te beletten dat zij tegens die 
gerechticheyt van Hollant geen raet provinciael sullen institueren, 
die vroetschap vint voor al raetsaem dat die Staten 
van Hollant mit Zijne Excellentie sullen delibereren met wat middelen 
men die van Zeellant sal beletten een provincialen raet in 
Zeellant te stellen ende hebbende gehoirt Zijne Excellentie advys, dat 
die steden nae haer goede raet gedragen zal daer inne sullen 
mogen voorsien. 
 
[in marge: van een crijshooft inden Naerder unie] 
 
Ende beroerende 't laeste point der voors. missive mentionerende van 
graeff Jan te hebben voor een crijshooft vande Naerder unie 
etc., die vroedschap alzo Zijne Excellentie stadthouder van Hollant 
is ende in saaecken van crych zeer vervaeren, dunckt geraden dat men 
met die van der Naerder unie dese saecke sal refereren tot het 
oirdeel ende goede discretie Zijnder Excellentie . 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
dachvaert in Den Haege] 
 
Sijn voorts Jan van Foreest ende Jan Janss. Steenhuys ende elck 
van hen gecommitteert om opten dachvaert den xiiiien deser maent 
januarii in Den Haege te reysen ende aldaer der vroetschaps 
advyse opte pointen vande bescrijvinge inne te brengen ende op andere 
voorvallende saecken te helpen resolveren. 
 
[in marge: van 't oude proces van 
't offleggen te onderstaen] 
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Sijn voorts die selve Foreest ende Steenhuys gecommitteert om 
mit Diert ende Alphen, advocaten, naerder te communiceren over 
't vervolch van die van Alcmaers oude proces van 't offleggen 
tegens die van Amsterdam al in den jaere LXVI angeheven ende 
die memorien haer te laten visiteren relaterende den burgemeesteren 
van haer advys. 
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[in marge: vande tol van Geervliet] 
 
Geleyt wesende in communicatie vande vroedschap sekere missive 
van 't Noorderquartier in date den viiien deser maent januarii, waer 
off het eerste point inhout off die van 't Noorderquartier tot 
versouck van die van Amsterdam souden willen suppliceren 
an den Raet Provinciael dat affgedaen mocht worden die interdictie 
anden ontfangers vande tol te Geervliet bij sommige steden gedaen. 
Die vroedschap versocht weesende van haer advys in desen, 
vint geraden dat men die van 't Noorderquartier scrijven zal van 
die van Amsterdam voor te houden dat zij tot vordeel van die 
van Zuyll Noorthollant mitter daet sullen cesseren met het geü- 
surpeerde affleggen ofte gepretendere recht van voorladinge 
wes bij die van Amsterdam geëffectueert zijnde. Datmen alsdan 
zal presenteren assistentie tot bewaringe van 't recht van de thol. 
 
[in marge: van 't offleggen] 
 
Het tweede point verhalende van mit die van Amsterdam te 
handelen dat zij ophouden van vorder affleggen der schippers in 
Noorthollant, die vroedschap is van advyse dat men die van 
't Noorderquartier zal scrijven dat die van Alcmaer wel te 
vreden zijn dat yemant uuyten collegie van Noorthollant ofte 
uuyte magistraten aldaer gecommitteert worde om die van 
Amsterdam dit voor te houden, ten eynde zij 't selve affleggen 
om naegebuyerschap te onderhouden, doen cesseren. Ende ingevalle 
die van Amsterdam sulcx refuseren, dat men alsdan an d' andere 
steden van Noorthollant zal anhouden dat zij die van Alcmaer 
helpen sullen met alsulcke middelen als zij te rade sullen vinden. 
 
[in marge: van in 't Noorderquartier 
mede een ontfanger vande 
confiscatien te stellen] 
 
'T derde point aengaende van oic in 't Noorderquartier yemant te 
committeren totten ontfanck vande geconfisqueerde goeden der geenre 
die der Spangaerden ofte malcontenten zijde houden, die vroetscap 
also hier oic veel oude schulden staen te betalen ende oic eenige 
goeden gelegen zijn den voors. anhangers toecomende, vint oirbaer dat men 
oic hier yemant committere totten ontfanck der voors. confiscatie. 
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[in marge: die huysarmen sullen den 
wesen in de plaetse vande 
Heyligegeestweyt uuyt 
keren clxxx gulden 's jaers] 
 
Is mede geresolveert dat burgemeesteren den huyssittemeesteren sullen 
belasten den armen weeskinderen jaerlicx uuyte incommen vande 
huysarmen inde plaetse vande Heyligegeestweyt uuyt te keren 
die somme van clxxx gulden, ende voor die betalinge vandien den 
weeskinderen te verbinden die voors. Heyligegeestweyt ende dat oick 
die regenten vande huysarmen nae de expiratie vande jegenwoirdige 
huyer, den weeskinderen 't voors. lant sullen verhuyeren in affslach ende 
minderinge vande voors. clxxx gulden, zo verre die weeskinderen 
't selve lant alsdan sullen behoeven. 
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[in marge: vande offslach te verpachten] 
 
Sijn voorts burgemeesteren geauctoriseert om den offslach mitte 
vischbancken ende ancleven vandien, Vrerick Willemsz. off 
een ander te verpachten tot iiclx gulden off zo veel min off 
meer als burgemeesteren dat sullen connen te wege brengen. 
 
[in marge: dat scepenen mede inde 
vroedschap compareren sullen] 
 
Up huyden den xxviiien januarii XVC LXXX geleyt wesende in communicatie vande 
vroetschap, also scepenen opte laeste resolutie vande vroetschap 
weygerden te compareren, geroepen zijnde opte vergaderinge bysonder in 
saecken den stadt aengaende, off men niet weder souden achtervolgen 
't geene die vroetscap over die comparitie van scepenen hadde gere- 
solveert den xxiiiien novembris lestleden, is bij de meeste stemmen gere- 
solveert dat men soewel in saecken vande stadt als van 't gemeen 
lant den scepenen sal roepen opte vergaderingen ende aldaer hunluyden advys 
ende elck zijn stemme laten geven achtervolgende die octroyen ende privilegie 
daer van zijnde. 
 
[in marge: mr.Nanning ende Jan van Foreest 
gecommitteert an Sijne Excellentie 
commissie van 't afleggen te 
versoecken] 
 
Is voorts mr. Nanning van Foreest gecommitteert mit Jan van Foreest, 
zijn broeder, omme bij sekere requeste an Sijne Excellentie te versoucken dat 
hem gelieve sekere commissie te ordonneren om die van Amsterdam 
mit die van Alcmaer in 't vruntlicke te accorderen over het different 
van 't offleggen bij die van Alcmaer tegens die van Amsterdam 
gemoveert. 
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[in marge: dat de stadt haer sal voegen 
mit Nijenburg tegens Texel] 
 
Is voorts geresolveert op 't versouck van Aerian Janss. vande Nijenburg 
dat die stadt haer sal voegen mitten selven Aerian vande Nijenburg 
in 't proces tegens Aerian Cornelisz. secretaris, zo verre zij den- 
selven Nijenburg ende Aerian Cornelisz. niet connen accorderen. 
 
[in marge: Maerten Moer xxiiii gulden 
's jaers] 
 
Is voorts geresolveert dat die stadt het jaerlicxe 
pensioen van Maerten Jansdr. stede vroevrou, negen 
gulden verhogen sal, sulcx dat d' selve van nu voortaen 
jaerlicx vande stadt genieten sal xxiiii gulden. 
 
[in marge: dat die stadt die iii gulden 
erffpacht van Jan Claesz. 
an haer nemen zal] 
 
Voorts is mede geresolveert dat die stadt tot haer last nemen 
zal die drie gulden 's jaers erffpacht die Jan Claesz. cum suis 
sprekende heeft op seker aker aelmis lant, gelegen hebbende inde 
lijnbanen inde vergrotinge deser stede anno LXXIII verdolven, ende 
dat burgemeesteren mitten selven Jan Claesz. vande verlopen jaeren 
erffpacht sullen accorderen. 
 
[in marge: Aerian Rabbi x gulden geac- 
cordeert] 
 
Is voorts Aerian Heyndricxs. Rabbi, tresorier, anni LXXVI 
geaccordeert in respecte van zijne excessive moeyten, thien gulden 
boven 't ordinaris loon vande tresorier, sonder 't selve in consequentie 
te trecken. 
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[in marge: dat een scepen mede 
in de vroetscap zal 
compareren ende stemmen] 
 
Up huyden den xi en februaris XVC ende LXXX stilo communi is bij de vroetscap 
collegialiter vergadert zijnde, gepersisteert bij de resolutie opten 
xxviii en januarii lestleden genomen opte comparitie van scepenen 
in de vroetscap, daerbij gevoecht dat scepenen off zij al schoon 
yemant in de vroetschap hadden haer in maechschap bestaende, evenwel 
gelijck mit den vroetschap sullen compareren ende stemme geven mits dat 
scepenen oic sullen eedt doen gelijck een vroetscap gedurende heur 
scependom. 
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[in marge: Mathijs en de pensionaris 
ande Excellentie van 't offleggen] 
 
Sijn voorts bij de vroetschap gecommitteert Mathijs Reijerss. ende 
mr. Nanning van Foreest om tot Amsterdam, als Zijne Excellentie 
aldaer comen zal, te reysen ende aen Zijne Excellentie versoecken commissie 
inde saecke van 't offleggen tegens die van Amsterdam ten eynde 
die selve saecke terneder geleyt mocht werden. 
 
[in marge: vande oncosten van Symon 
Veen ende de scuutterie] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om Symon van Veen, 
bailliu van der Nijenburg, te betalen die xxxv gulden hem bij uuytsprake 
van arbiters toegevonden, ende oic den scutterie te contenteren haer 
oncosten van boeten vande voors. Symon van Veen ende verteerde 
costen bij de arbiters gemaict, volgende die dimunitie op haer 
declaratie gestelt, bedragende xxvii ½ gulden, mits dat vande zelve 
somme gedefalqueert sullen worden die seven gulden die Symon 
van Veen vande xxxv gulden van boeten offgetrocken sullen worden, 
volgende die voors. uuytspraecke. 
 
[in marge: 't weeshuys geaccordeert 
prijsen op te stellen] 
 
Is voorts den regenten van 't weeshuys geaccordeert eenige 
prijsen in de Jonge Doelen op te rechten mits dat die caerte 
daer van gemaict zal worden bij advys van burgermeesteren. 
 
[in marge: vande erven buyten die 
Vrieschepoort te 
betalen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om die weduwe van 
Arys Gorter, Aerian Claesz. ende Jan Claess. tot seggen 
van neutrale mannen, hem diesverstaende te contenteren 
van haer erffven buyten die Vriessche Poort tot behoeff 
van 't blochuys ende gracht verdolven. 
 
[in marge: vande bannissementen] 
 
Up huyden den xii en februaris XVC LXXX stilo communi is bij de vroetscap 
collegialiter vergadert zijnde, in communicatie op 't rapport 
bij Jan Steenhuys gedaen off men niet voortaen den delin- 
quanten nae rechte bannissement verdient hebbende, bij de scepenen 
sal doen bannen uuyt heel Hollant, is geresolveert bij de 
meeste stemmen dat men 't selve sal stellen tot discretie vande 
Staten ende raede provinciael. 
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[in marge: consent vande ce penning 
anni 80] 
 
Aengaende die ce penning van 't jaer LXXX lestmael bij de 
vroetscap gerefuseert het en waer men het offleggen dede 
cesseren, is bij de vroetschap also men die voorgaende conditie 
van de Staten niet en heeft connen verwerven, geresolveert dat 
die gedeputeerden van stadtswegen opten dachvaert vande xviie 
deser reysende, in de versochte ce penning sullen consenteren zo verre 
die andere steden van gelijcken daer inne bewilligen. 
 
[in marge: van een souverainen 
landraet] 
 
Up huyden den xvi en februaris LXXX is in communicatie vande vroetscap 
geleyt seker copie vande brieve vande Staten van Hollant 
in date den ix en februaris, eerst opten xven derselver bij die van 't 
Noorderquartier an die van Alcmaer gesonden, ende nemende 
eerst voorhanden het artikel van 't generael gouvernement 
vande lande, daervan sekere artikelen bij Zijne Excellentie ende Generale 
Staten ontwurpen, overgesonden ende gelesen zijn geweest. Die 
vroetschap nae voorgaende deliberatie hadde niet ongeraden 
gevonden d' artikulen die men den xxx lantraeden onder 
sekere oevericheyt sal voorstellen te besweeren ende te 
onderhouden, mits dat het viiie artikel inhoudende van diffinitivelick 
yet te besluyten in prezentie van x ofte vii personen, sal 
worden gecorrigeert ende heerstelt dat ten minsten tegenwoordich 
sullen moeten wesen xv personen vande voors. lantraeden, ende 
omme voorts te volcomen het versouck vande Staten 
van Hollant; zoe heeft die vroetscap genomineert xii 
personen om bij heure gedeputeerde van 't statswegen voor- 
gedragen te worden als te weetene joncheer Willem van 
Nijvelt, mr. Adriaen vander Mijle, Claes Verlaen,Pieter Kies, 
mr. Cornelis Coninck Almonde, mr. Paulus Vos, mr. 
Willem Bardesen, Philips Cornelisz. eertijts burgermeester 
van Alcmaer, wonende nu tot Amsterdam, Johan van 
Foreest, Reynier Cromhout ende Conelis Willemsz. Croon 
ende in de finantie Cornelis Harmansz., rekenmeester. 
 
[in marge: van contributie mit de 
generalite] 
 
Aengaende 't iie point beroerende die contributie mit die generaliteyt, 
mitsgaders d' assignatie vande vendels tot betalinge vande 
quote over elcke provintie bij Zijne Excellentie ende die generaliteyt 
geraempt, is bij de vroetscap geresolveert dat stadts gede- 
puteerden persisteren sullen bij de lxxxm gulden 's maents bij die 
van Hollant die naer der geünieerde provintien toegeseyt, 
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mits conditie dat die andere provintien nae advenant gequotiseert 
haer portie metterdaet oic sullen opbrengen, het zij mit betalinge 
van de vendels haer geassigneerd offe anders, welverstaende indien 
die provintien respective heur quote opbrengende noch tecort 
quame inde generalite dat die van Hollant sullen presenteren nae 
advenant haer voors. quote mitte anderen daer inne te gelden. 
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[in marge: vande convoyen] 
 
Het iiie point aengaende die convoyen bij die van Hollant den 
generalite onder sekere conditie ende voor sekeren tijt geconsenteert, 
mitsgaders die verhoginge vande convoyen opte incomende ende 
uuytgaende waeren bij de generaliteyt geraempt, die vroetschap 
vint geraden zo veel aengaet die butter ende caes dat men die vande 
generalite zal accorderen die versochte verhoginge; maer nopende 
die convoyen op 't sout, die vroetscap en vint niet geraeden dat men 
eenichsins consentere in 't uuytvoeren van 't groff sout, maer angaende 
't wit sout dat men die vande generaliteyt sal accorderen die versochte 
verhoginge, te weeten dat het wit sout voortaen uuytgaende 
van 't hondert zal geven cl gulden die bij den coper betaelt sullen 
worden, welverstaende dat die convoyen in Hollant vallende 
subject sullen blijven die equipagie aldaer .Dat oic die waren 
convoyen sullen moeten geven ter plaetse daer zij geladen ofte 
ontladen worden, mitsgaders oic die waeren die opte affgeweken 
provintien, steden ende leden vandien gevoert sullen worden. 
 
[in marge: vande hartoch van 
Alenzon] 
 
Het iiiie point vande voors. missive, mentie maickende van den 
hartoch van Alenzon aen te nemen als protecteur der 
Nederlanden onder sekere conditien ende artikelen bij de generalite ont- 
wurpen ende overgesonden, die vroetscap, alzo Zijne Prinselijke Excellentie hem 
getrouwelick in sijn gouvernement gedragen heeft ende dat Godt 
hem mit die van Hollant ende Zeellant wonderlicken heeft geholpen 
ende bewaert, acht zeer redelick te zijn dat men Zijne Excellentie 
mit ernst versoucken om aen te nemen die generale defensie 
van Nederlant jegens die vianden derselver, blijvende dies 
niettemin die auctoriteyt vande Staten der voors. Nederlanden. 
Ende ingevalle Zijne FG omme sekere merckelicke redenen 
sulcx niet soude begeren aen te nemen, soe persisteert die 
voors. vroetschap bij haer voorgaende resolutie op 't voors. point 
tot driemael toe genomen, te weeten dat men Zijne Excellentie ende 
gedeputeerden van Hollant ende Zeellant volle last zal geven 
om mit den hartoch van Alenzon te handelen onder sekere 
conditien den Nederlanden niet preiudiciabel zijnde. 
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[in marge: van de quote van Hollant 
te verhogen] 
 
'T vie point mentionerende van de quote van Hollant te verhogen 
zoe verre die liii m gulden ter maent niet en soude moegen 
strecken, die vroetschap refereert haer diesaengaende tot haere 
resolutie opt iie point genomen. 
 
[in marge: vande ii stuyvers opte tonne 
bier] 
 
Aengaende 't viie te weeten vande ii stuyvers opte bieren bij de brouwers te 
gelden tot ammunitie van de oirloge, is geresolveert dat stadts gedepu- 
teerden mitte andere steden van Hollant die swaricheyt van oppesitie 
bij sommige gemoveert, off sullen doen in dier vougen als tot ruste 
ende tot beste van 't lant sal bevonden worden nodich te zijn. 
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[in marge: van de Grooten Raet van 
Appellatien] 
 
Belangende het viiie point raeckende die constitutie vande Grooten 
Raet van Appellatie opte plaetse van 't ressort tot Mechelen, 
die vroetscap auctoriseert haere gedeputeerden om mit die 
andere steden te procederen tot constitutie vande Grooten Raet ende 
die betalinge vande oncosten der selver, mits dat die gedeputeerden 
haer sullen moegen conformeren den meeste stemmen dien aegaende 
vallende. 
 
[in marge: vande Laege Zwalue] 
 
Het ixe artikel mentie makende vande Laege Zwalue, Zijne FG 
noch onbejaert zijnde affhandich gemaict, die vroetscap committeert 
heure gedeputeerde om naerder opten dachvaert te verstaen wat 
van die selve saecke es, wes verstaen hebbende dat zij 
daer inne sullen moegen doen hetgeene die gelegentheyt ende 
die redene vereysschen sullen. 
 
[in marge: continuatie vande middelen] 
 
Het xe artikel vande middelen te continueren voor het anstaende halve 
jaere, die vroetscap insiende die tegenwoirdige noot ende 
behoefte van gelt ter oorloge, vint geraden dat die van 
Alcmaer mitte andere steden daer inne consenteren, mits dat 
heure gedeputeerde oic worden geauctoriseert omme de 
swaricheyden gemoveert off noch te moveren mit die anderen 
off te doen ende daer inne te resolveren nae gelegentheyt vande 
saecke ende tijt. 
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[in marge: van een nieuwe middel 
van contributie te 
raemen] 
 
Nopende het xie lit vande voors. Staten missive inhoudende van eenige 
middelen te raemen om daer mede te vervallen d' extraordinaris 
oncosten vande lande, die vroetscap auctoriseert heure 
gedeputeerden om mit den anderen te raemen ende te adviseren over 
die versochte middelen, behoudelic dat de voors. gedeputeerden zoe 
verre middel geraempt mochte worden eenichsins preiudicabel 
zijnde, dat zij versoucken sullen raport an heure meesters. 
 
[in marge: van 't onderhoudt der predicanten] 
 
Het xiide van een halve stuver op elcke morgen tot lasten vande 
bruycker te versamelen voor twee maenten tot behoeff vande 
predicanten, is geresolveert dat die gedeputeerden vande stadt 
sullen voor antwoorde inbrengen dat die van Alcmaer niet 
geraden dunckt mit die halve stuver 't lant te belasten, maer dat 
die gedeputeerden an de Staten versoucken sullen dat die Staten 
den steden ende dorpen bij octroy belasten sullen dat een yegelic zijn 
predicant behoirlic alimentatie verstrecke. 
 
Het laeste aengaende off men met die Walsche compaignien zal 
 
151 
 
[1580] 
 
[in marge: mitte soldaten van de 
Walsche compaignien 
off te rekenen]      
 
offrekenen hooft voor hooft off mit heure capitynen, is verstaen 
dat men anhouden zal omme die affrekeninge mitte soldaten voort te 
varen, op dat het lant van Hollant van ondeuchdelicken oncosten zo 
veel mogelick es een weynich ontlast worde, ende nopende 
die opsiender waer aff in 't laeste point gementioneert wort, 
die vroetschap hout dienaengaende voor gerecommandeert Dirck 
Joris die Bije als nu lange jaeren in dienste van 't lant ende 
materie van rekeninge gebruyckt zijnde. 

[in marge: gedeputeerde op de dach- 
vaert in Den Haege vande 
xviien  februaris 80] 
 
Sijn voorts gecommitteert Jan Janss. Steenhuys ende Jan van 
Foreest zoe verre hij van 't Noorderquartier derwaerts reyst 
indien niet meester Jacob van Thorenburch in zijn plaetse om 
opten dachvaert van de xviien deser in Den Haege te reysen, die 
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voorgaende resolutien inne te brengen daerop ende alle andere 
voorvallende saecken te resolveren ende haer te conformeren den 
meeste stemmen. 
 
[in marge: visitatoers vande fabryck 
ende tresoriers rekeninge 
de anno LXXVII] 
 
Sijn voorts IJsbrant Allertss., Cornelis Willemsz. Croon, 
Mathijs Reyerss., Harck Jansz.  mijn heers Pauwels 
Augustijnsz. ende meester Jacob van Thorenburch gecommitteert 
tot visitatoers vande rekeninge van Evert Jansz. Stuyling 
ende Euwout Rijckertss. fabryckmeesteren de anno LXXVII, mitsgaders 
vande rekeninge van Aeriaen Heyndricxss. Rabbi tresorier van 
't selve jaere. 
 
[in marge: vande ordonnantie vande 
scippers op 't Amster- 
dammer veer] 
 
Is voorts den schippers bij de vroetschap tot haer wederseggen 
geaccordeert die ordonnantie bij den scippers ontwurpen, van 
in 't Amsterdammer veer bij beurten te varen, mit conditie 
dat die vroetschap an haer behout die auctoriteyt om die 
selve ordonnantie te veranderen, te vermeerderen ende te 
verminderen, zo zij nae gelegentheyt vande saecke ende des tijts 
bevinden sullen te behoiren. 
 
[in marge: van Pieter Pietersz. uuyt 
Broeck te betalen] 
 
Up huyden de xxvien februarii XVC LXXX stilo communi, soe zijn burger- 
meesteren geauctoriseert om van de stede wegen te betalen die ses gulden 
x stuivers Symon van Veen, bailliu van der Nyenburch, toegevonden voor 
’t fol appel daer inne Pieter Pietersz. (die burgermeesteren belooft 
hadden te vrijen) al inden jaere LXXV bij mannen van leen 
geconditioneert was ende voorts mitten voors. Pieter Pietersz. te accorderen 
vande vier gulden die hij voor zijn oncosten es eysschende. 
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[in marge: presentatie die van Amsterdam 
te doen om te comen 
tot accoort inde saecke 
van ’t offleggen] 
 
Omme alle vruntschap ende naegebuyerschap met die 
van Amsterdam te onderhouden ende alle oirsaecken 
van discort ende tweedracht wech te nemen die 
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apparentelick sullen rijsen tusschen den schippers van 
Amsterdam ende Alcmaer, zoe verre het proces tegens den 
selven schippers van Amsterdam bij de schippers van Alcmaer 
gemoveert niet met vruntschap ende een goet accoort te neder 
geleyt worde, soe heeft die vroetschap mitte burgermeesteren ende 
gerechte bij advys vande deken ende raets vande schippers- 
gilde binnen Alcmaer gecommitteert ende committeren mits 
desen Mathijs Reyersz. ende meester Nanning van Foreest omme 
van wegen den schippers binnen Alcmaer die van Amsterdam 
te presenteren dat onsse schippers van elcke ladinge ofte 
vracht die zij binnen Amsterdam annemen om te voeren binnen 
Hollant als te weeten Gorchum ende Dordrecht, die de 
uuyterste limiten zijn van Hollant zijn, daer inne begrepen 
Utrecht ende Den Bossche, sullen geven tien stuvers ende wat 
boven Hollant gevoert wort als tot Antwerpen, Mechelen, 
Gent, Bruessel ende elders, twintich stuvers van 
elcke vracht tot behoeff van  't schippersgilde 
binnen Amsterdam. 
 
[in marge: advys op sekere articelen 
bij de Naerder unie 
geproponeert] 
 
Up huyden de ve martii anno XVC  ende tachtich stilo communi 
geleyt in communicatie vande vroetscap op 't scrijven van Jan 
Steenhuys in date den xxiiie februarii ende den iiie martii jegenwoordich, 
sekere remonstrantie bij Zijne Excellentie an die vande Naerder unie 
gedaen, mitsgaders sekere pointen bij die vande Naerder unie 
Zijne Excellentie ende anderen voorgestelt, die vroetschap nopende het eerste 
articel van die selve pointen mentionerende dat men die unie bij de 
stadthouders, magistraten, hooftofficiers, scutterien, broederschappen 
ende collegien soude laten besweren, heeft geresolveert dat men effectueren 
zal ’t voors. articel als oic het iie lit derselver, behoudelick oic dat men 
die geene die haer onwillich sullen laten vinden den eedt te doen 
volgende die unie sal die stede uuytleyden. 
 
Aengaende 't iie articel van geen peijs te maken dan mit bewillinge vande 
bontgenoten ende daerinne oic specialicken te bedingen die approbatie 
vande voors. Naerder unie, mitsgaders vande 't ixde articel den 
magistraten alder stede voor te houden, 't selve wort oic goet 
gevonden. 
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'T derde articel vande reserven der munte nae te laeten ende tot die fortifficatie 
der steden vande Naerder unie yet anders te raemen, mitsgaders 't vie 
om yet voor te slaen tot logysgelt voor die soldaten, als oic het viiie 
mentionerende van contributie tot ontset vande belegerde steden vande 
Naerder unie, de vroetscap auctoriseert haer gedeputeerde dat zij 
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hoirende d' advysen vande andere steden haer sullen moegen conformeren den 
advysen vande geene die zij bequaemste ende dese stede oirbaerlicxste 
bevinden sullen. 
 
Aengaende 't iiiie, verhalende vande quote daer elcke provintie op es 
gestelt bij provisie te furneren, die vroetscap vint geraden te persisteren 
bij de quote in 't selffde articel gementionneert, behoudelick dat die andere 
provintien alwaer die middelen noch niet in 't reyn sijn die selve 
eerstdaechs in 't werck sullen stellen, op dat die unie in dit articel 
oic gehouden worde. 
 
Rakende 't ve, sprekende van de repartitie vande soldaten ende ruyteren, 
die vroetschap auctoriseert haere gedeputeerden om daerop 
te hoiren het advys vande andere steden van 't Noorderquartier 
ende haer in dese mitte selve te conformeren. 
 
'T viie articel vande monsteringe opscrijvinge inde steden ende ten 
plattenlande te doen, mitsgaders 't ixe vande unie bij de stadhouder 
ende andere te doen besegelen, mitsgaders het xe van alle 
jaer een bijcompste te houden tot vernieuwinge van 't wout, 
de voors. Naerder unie worden bij de vroetscap te samen 
voor goet gevonden ende geavoyeert. 
 
Aengaende 't laeste articel vande stede te versekeren sonder garnisoen, 
de gedeputeerden der stede worden geauctoriseert om daer 
op te hoiren 't advys Zijnder Excellentie ende in desen te resolveren als zij 
nae 't advys Zijnder Excellentie sullen bevinden oirbaerlicxte te zijn. 
 
[in marge: gecommitteerden op ten 
dachvaert in Den Haege 
den vie martii] 
 
Sijn bij de vroetscap der stede Alcmaer specialicken gecommitteert 
die eersame Jan Steenhuys, mr. Jacob van Thorenburgh haere mede- 
broederen in raede, mitsgaders Jan van Foreest op om 't voors. advys 
opten dachvaert in Den Haech geleyt den vie deser van wegen der voors. 
stede inne te brengen, mitsgaders op alle voorvallende saecken, 
als off zij daer toe specialicken gecommitteert waeren mitte andere 
steden te resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen zo 
wel in dese als oic in de andere poincten verhandelt, ende bij de 
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vroetscap geresolveert tegens den dachvaert in Den Haege 
geleyt den xviie  februaris laestleden, mits dat voor goet ende bondich 
bij de vroetscap gehouden zal worden 't geene bij de voors. 
Steenhuys, Torenburg ende Foreest off twee van henlieden 
in desen gedaen, ende besoingneert zal zijn. 
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[in marge: rapport vande geenen tot 
Amsterdam gecommitteert 
in de saecke vande schippers] 
 
Up 't rapport van Mathijs Reyerss. ende meester Nanning van Foreest 
verhalende het affscheyt bij die van Amsterdam haer gegeven 
opte presentatie achtervolgende 't advys vande vroetschap den selven bij van 
Amsterdam bij de de voors. Mathijs ende meester Nanning gedaen, is geresolveert 
als dat men Zijne Excellentie om commissarissen tot Amsterdam zal anspreken 
ende versoucken niettegenstaende dat die van Amsterdam persisteren 
bij de sententie tusschen den scippers van Alcmaer ende Amsterdam bij den 
hove van Hollant gewesen. 
 
[10 maert 80] 
 
[in marge: vande iiii stuyvers te verpachten] 
 
Up huyden den ixen martii XVC LXXX geleyt in communicatie vande 
vroetschap sekere missive van Steenhuys, Thorenburch 
ende Foreest, gedeputeerden deser stede Alcmaer, an mijn heeren Staten 
in Den Haege vergadert, inhoudende dat alle die steden bewillicht 
hebben in de verpachtinge van de vier stuvers opte bieren gaende 
vande stede excijsen respective, is geresolveert dat de voors. 
gedeputeerden mitte andere in de verpachtingen vande voors.vier stuvers 
mede sullen mogen consenteren, mits dat die stede behoudende xii stuvers vande 
bieren, die commissarissen vande Staten opte verpachtinge sullen in 't 
voorhooft vande verpachtinge mentie maecken dat boven die 
xii stuvers voors. zij van 't lantswegen verpachten sullen vier stuvers 
vande bieren, alsoe die andere steden oic in Noorthollant vande selve 
bieren xxiiii stuvers voor haer stadt nemen ende genieten. 
 
[in marge: Pieter Thijss. van de quoyeren 
te scrijven te contenteren] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om Pieter Mathijsz. 
tot redelickheyt te contenteren van dat hij die quoyeren van de 
ce penning vande landen gemaict ende gescreven heeft. 
 
[in marge: dat de iiii stuvers vande stede 
excijse sal offgaen] 
 
Up huyden den xiien martii  LXXX geleyt in communicatie vande vroetscap 
sekere missive van Jan Steenhuys, Thorenburch ende Jan van Foreest, 
inhoudende dat mijn heeren Staten achtervolgende het antwoort laestmael 
bij de vroetscap innegebrocht, niet en begeerden op haeren naeme die 
vier stuvers vande bieren te verpachten, latende de stadt haere volle 
excijs vande xii stuvers, gemerct alle die andere steden van haere stadts 
excijsen die vier stuvers moeten missen, ende alhoewel die stadt 
van Alcmaer behoudende van xii stuvers acht, geen middel sal hebben om 
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haer ordinaris lasten te vervallen ende dat mitsdien wel eenich 
inconvenient daer uuyt soude moeten spruyten, soe heeft nochtans 
die vroetschap insiende die hoge noot van 't lant, mitsgaders omme 
den rentiers haer renten op 't lant te laten volgen, mitte andere 
steden oic geconsenteert in de verpachtinge van de vier stuvers als sullende 
gaen vande tegenwoirdige stadts excijsen. 
 
[in marge: burgermeesteren drie stucken 
lants vande bagijnen sullen 
vercopen] 
 
Sijn burgermeesteren geauctoriseert sekere drie percelen van landen 
toecomende den bagijnen ofte susteren tot Alcmaer, te vercopen zoe 
verre zij totte waerde van dien connen geraecken om die selve 
susteren haere notelicke alimentatie te bat te verstrecken. 
 
[in marge: verhoginge vande quote ende 
middel om de selve te 
vervallen] 
 
Up huyden den xviiie martii XVC LXXX die vroetscap vergadert zijnde 
op sekere missive van Jan Steenhuys ende Jan van Foreest, inhoudende 
dat op 't versouck Zijnder Excellentie die van Hollant hadden geconsenteert 
in de verhoginge vande lxxxm gulden 's maents die de van Hollant den 
Naerder unie hadde belooft op te brengen, versouckende dat die van 
Alcmaer off in de Le  penning bij veelen voorgeslagen off in andere 
middel totte verhoginge te vervallen, wilden consenteren : die vroetscap 
die saecke overgewegen hebbende, vint geraden dat men omme die hoge 
noots wille sal consenteren in twee ce penning anni LXXX successive 
d' een nae d' ander te collecteren welverstaende soe die van Hollant wouden 
verhoocht in de lxvim gulden 's maents dat oic andre provincien naer 
advenant verhoocht sullen worden, op dat allesins gelijckheyt worde 
gehouden ende die steden sullen moegen weeten wat voortaen elcx 
provincie quote 's maents sal zijn. 
 
[in marge: van de quote  van de lxvi gulden] 
 
Op huyden den ven aprilis anno XVCLXXX in communicatie van de vroetschap 
geleyt sekere missive van Jan Maertss. visscher, in absentie van de secretaris, 
van date den iiiien deser, inhoudende van de reparacie te maecken over die 
lxvim gulden die Zijne Excellentie binnen drie daegen toegeseyt es, mitsgaders 
bij wat middelen men die selve penning promptelick zal connen furneren, 
die vroetschap gemerct die ce penning tot tweemael over het tegenwoirdich 
jaer LXXX zal worden vergadert, heeft raetsaem gevonden dat men die 
quote van die van Noorthollant in desen sal soecken op interest te 
vinden over xii ten hondert met versekeringe op 't comptoir van 
't Noorderquartier. 
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[in marge: Jan van Foreest gecommitteert 
tot Horen te reysen] 
 
Is voorts Jan van Foreest gecommitteert om tot Horen op ten dachvaert 
te compareren ende die resolutie hier voren in te brengen ende in gevalle 
die selve niet en can worden geëffectueert dat hij dan den burgermeesteren 
daer van mitten eersten advertere. 
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[in marge: om des stadts quote inde 
cm gulden te lichten] 
 
Up huyden den xe aprilis XVCLXXX alzoe omme die hooge 
noots wille bij de stede ende Staten van Hollant bewillicht es 
omme over heel Hollant ende Zeellant op interest te lichten nae 
advenant van xii ten hondert die somme van hondert duysent gulden, 
ende omme die quote daer op die stadt Alcmaer gequotiseert es 
te furneren, soe heeft die vroetschap den burgermeesteren geaucto- 
riseert om xxx, xl off meerder personen te nomineren ende vander den selven 
zoe veel penninge te lichten als des stadts portie zal bedragen. 
 
[in marge: gecommitteerde om die voors. 
penninge vande quote te ontfangen] 
 
Sijn voorts Evert Jansz. Stuyling ende meester Jacob van 
Thorenburch gecommitteert om die voors. penninge te ontfangen van de 
geenen die bij de burgermeesteren daer toe belast zullen worden. 
 
[in marge: Meester Nanning tot Horen] 
 
Is voorts meester Nanning van Foreest gecommitteert om tot Hoorn te 
reysen ende te anhoiren 't gunt aldaer geproponeert zal worden, ende 
daer op mitte gedeputeerden van d' andere steden te resolveren zo 
hij tot meesten proffijte vande  lande bevinden zal te behoiren. 
 
[in marge: 4 persoen uuyt Noorthollant 
opten dachvaert tot 
Antwerpen] 
 
Up huyden den xve  aprilis anno XVC LXXX soe zijn bij de vroet- 
schap collegialiter vergadert zijnde, achtervole genomineert doctor Frans 
van Enchuysen, Taems Symonsz. van Edam, Dirck Pieterss. van 
Medemblick ende meester Nanning van Foreest omme achterv uuyte selve 
mitsgaders uuyte personen bij de andere steden van 't Noorderquartier 
genomineert, bij de gedeputeerde Raden van Noorthollant achtervolgende die 
resolutie bij de gedeputeerden ende magistraten van Noorthollant opten xiiie 
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deser tot Horen genomen vier personen geëligeert te worden om te 
reysen opten dachvaert tot Antwerpen. 
 
[in marge: vande notwech van de landen 
bewesten die Geest] 
 
Sijn voorts burgermeesteren mitte gerechte geauctoriseert om mit eenige 
huysluyden vande landen leggende bewesten die Geest, hen verstaende inspectie 
te nemen opte notwech bij de eygenaers vande selve landen, versocht 
den selven eygenaers acces tot haere landen te verleenen ofte een 
ander notwech hunlieden te procureren. 
 
[in marge: middel om te vinden 't cort van de quote] 
 
Up huyden den xxiiie aprilis XVC LXXX in communicatie vande vroetschap 
geleyt zijnde sekere missive vande Staten van Hollant in date den 
xviiie deser, inhoudende verscheyden pointen, ende belangende 't eerste point 
vermeldende om middel te vinden van 't cort van de quote bij die van 
Hollant belooft op te brengen, die vroetschap auctoriseert den gedeputeerde 
deser stede opten dachvaert tot Horen reysende om mitte gedeputeerden 
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van d' andere steden van 't Noorderquartier eenige goede middelen te 
accorderen om 't selve cort bij anticipatie te vinden ende weder uuyte 
incomende van de Le te rembourseren, ende dat die selve gedeputeerde voor- 
al zal voorwenden dat die restanten vande rentmeesters geînt ende oic 't getal 
vande rentmeesters in Zuythollant, mitsgaders haere salaris vermindert mocht 
werden. 
 
[in marge: van 't redresseren vande 
quoyeren vande ce  penning] 
 
Ende belangende 't iie point, mentionerende bij wat maniere men best 
die quoyeren ende  ce penning anni LXXX sal redresseren, die vroetschap 
auctoriseert insgelijcx den gedeputeerden deser stede tot Horen reysen 
om mitte gedeputeerden van desen quartiere die bequaemste middel 
van redressement te soecken tot meesten proffijte van de lande. 
 
[in marge: personen te nomineren totten 
raet van appellatie] 
 
'T iiie point van thien personen tot raeden ende een tot president te nomineren 
om daer uuyt een raet van appellatie te constitueren in de 
plaetsee vande grooten raet tot Mechelen, die vroetschap auctoriseert 
den Staten van Hollant om eenige bequame personen totten voors. raet 
te nomineren ende te ordonneren. 
 
[in marge: vande registreren vande rekeninge 
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van Utrecht na Den Haege 
te brengen] 
 
'T iiiie point mentionerende vande meesters van de rekeninge tot Utrecht in de 
camer vande rekeninge besoingerende met alle haere regystren tot 
Haerlem te transporteren, die vroetschap vint geraden dat men vande 
voors. camere tot Utrecht zal recouvreren alle die registeren stucken 
ende munimenten 't lant van Hollant concerverende, ende die brengen in den 
camer vande rekeninge in Den Haege. 
  
[in marge: middel om d' extraordinairis 
lasten te betalen] 
 
'T ve point inhoudende van bequame middelen te vinden om te vervallen die 
pensioenen, vacatien, tractementen ende andere extraordinaris oncosten vande 
lande, die vroetschap vint geraden dat men 't selve noch wat in state 
stelle overmits 't lant jegenwoirdelick boven vermogen beswaert es. 
 
[in marge: vande Goutse sluys] 
 
'T vie point bij de welcken die van der Goude versoucken dat die 
sluyse te vollen opgemaict mocht werden, die vroetschap vint geraden 
dat men die van der Goude belaste die goeden ende coopmanschappen vrij 
deur te laten varen, ende die belastinge off impositie aff te doen, ende oick 
dat zij eerstdaechs rekeninge sullen doen van 't gunt bij haer ontfangen es 
om d' selve gesien, daer nae geadviseert te worden als nae redene 
bevonden sal worden te behoiren. 
 
[in marge: van 't placcaet vande aluynen] 
 
Ende beroerende 't laeste point vermeldende dat die van Antwerpen 
versoucken dat binnen Hollant ende Zeellant gerenoveert ende gepubliceert 
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mochte werden het placcaet opte aluynen binnen Antwerpen gepubliceert, 
die vroetschap auctoriseert den gedeputeeerden deser stede om hem dien 
aengaende te conformeren ende te voegen mitte watersteden van Hollant 
ende Zeellant.   
 
[in marge: gecommitteerde opten dachvaert 
tot Horen ende in Den Haege] 
 
Is voorts meester Jacob van Thorenburch gecommmitteert om soewel 
opten dachvaert tot Horen als opten dachvaert in Den Haege te reysen, 
ende die resolutien hyer voren in te brengen daer op ende andere 
voorvallende saecken te helpen resolveren ende hem te conformeren 
den meesten stemmen. 
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[in marge: vande rente van ix gulden 's jaers bij meester 
Pieter off te lossen indempnitie 
te verlenen] 
 
Alsoe 't papegilt een rente van ix gulden 's jaers op meester Pieter 
Rectoor sprekende heeft, die selve meester Pieter begeert off te lossen 
ende men die brieven niet can recouvreren, soe es bij de vroetschap 
geresolveert dat die voors. meester Pieter een uuyte vroetschap zal 
moegen verkiesen die hem beloven sal te indempneren van alle 
naemaninge, des sal die stadt weder beloven den persoon bij 
meester Pieter vercosen, te vrijen. 
 
[in marge: gecommitteerden in de collegien 
van Zuyt- ende Noorthollant] 
 
Is voorts Reynier Cromhout bij de meeste stemmen vande vroetschap gecom- 
mitteert om in 't collegie van Zuythollant in de plaetse van Jan 
Steenhuys, ende Jacob Dircxss. in 't collegie van Noorthollant in de 
plaetse van Jan van Foreest voor dit toecomende halff jaer te besoingeren. 
 
[in marge: van 't leen bij de advocaet 
Buys van Zijne Excellentie vercregen] 
 
Up huyden den xe may XVC LXXX geleyt in communicatie op 't versouck van 
die van 't Noorderquartier seker copie van missive van mijn heeren van Zuythollant, 
    adresserende an 't Noorderquartier in date iiie may tegenwoirdich ende 
zo veel angaet 't leen van lxxxiiii morgen eertijts bij eenen Beusecom 
geobtineert ende nu in martio lestleden bij Zijne Excellentie d' advocaet 
Pauwels Buys gegeven, die vroetschap, omme die consequentie 
willen ende anschou nemende op te overgifte tusschen Zijne Excellentie ende 
den Staten gemaict, vint niet geraden dat men die voors. gifte avoiere 
maer veel eer affslaen. 
 
[in marge: van sekere capittels duyn 
bij de voors. Buys in pantscap 
genomen] 
 
Nopende 't iie point van selver capittels duyn gelegen in Westerlant 
geldende xxxvi gulden 's jaers ende noch eenige uuyterlanden aldaer bijde voors. 
Buys beleent, die vroetscap nae voorgaende deliberatie zo verre den 
landen van Hollant eenich proffijt es gelegen omme die voors. pantschap 
te redimeren, acht raetsaem, jae oic hoochnodich, dat men die voors. duynen 
ende uuyterlanden eerstdaechs redimere ende die vorder emolumenten 
daer van comende employere ten besten van 't lant. 
 
[in marge: van 't segel van 't lant] 
 
Raeckende 't leste stuck van 't segel ende emolumenten vandien bij den voors. 
advocaet Buys 't zedert jaer LXXIII genoten, die vroetscap om 
't lant van Hollant wat te succereren in de groote lasten, geeft voor 
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advys dat die voors. advocaet van nu voortaen de Staten vande lande 
zal verantwoorden als zijn voorsaet vande voors. proffijten ende emolumenten 
comende van 't voors. segel. 
 
[in marge: remonstrantie van 
Kolterman] 
 
Op sekere remonstrantie van Hans Colterman rentmeester gedaen, 
is geresolveert dat zo veel 't stadts advys angaet hij remonstrant 
bij provisie 't verscenen termijn zal opbrengen in handen van 
't Noorderquartier, welverstaende dat men daer nae mit voorgaende 
kennisse van die van Zuythollant zo verre bevonden wort 
raetsaem te zijn, zal procederen tot liquidatie ende augmentatie 
van zijn uuytgeeff, ende zo wes rechtelick bevonden wort niet 
in uuytgeeff bij hem gebracht te zijn, dat men hem 't selve zal 
rembourseren. 
 
[in marge: ordeningop 't Amsterdammer 
veer te besegelen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren ende gerechte bij de vroetschap geauctoriseert 
om die ordonnantie op 't Amsterdammer veer gemaict, te besegelen 
onder die clausule dat die vroetschap aen haer behout die auctoriteyt 
om die selve ordonnantie te veranderen, vermeerderen ende verminderen, zo zij 
nae gelegentheyt des tijts ende der saecken bevinden zal te behoiren. 
 
[in marge: van Jacob Dircxss. ende 
Cromhout] 
 
Die vroetschap also Jacob Dircxss. outburgermeester versocht hadde ont- 
slaegen te zijn van zijn commissie in 't Noorderquartier, gemerct hij twee 
jaer in dienst van de stadt es geweest, persisteert bij haer laeste 
resolutie, waerinne hij geëligeert es van 't stadtswegen in 't 
Noorderquartier als gedeputeerde te besoingneren 't selve wort van 
gelijcken verstaen van Reynier Cromhout, bij de vroetschap gecom- 
mitteert om in Zuythollant te leggen. 
 
[in marge: van de emmerluyden] 
 
Is bij de vroetschap den emmerluyden tot wederseggen geaccordeert elcx 
xv gulden 's jaers uuyt des stadts incompsten in de plaetse van 
x gulden die elck vande emmerluyden genoten heeft. 
 
[in marge: van Colterman] 
 
Up huyden den xvie may LXXX in communicatie geleyt sekere 
missive vande gedeputeerde van 't Noorderquartier in date den 
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xiiie deser ende belangende het eerste point van 't versouck van 
Colterman, die vroetschap persisteert bij haer resolutie laestmael daer op 
genomen. 
 
[in marge: vande ordonnantie van Zijn Excellentie 
opte ontvangers particulier] 
 
Nopende 't iie point off men die ordonnnantie bij Zijne Excellentie gegeven, opte rekening 
vande ontfangers particulier sal passeren off niet, die vroetscap auctoriseert   
dengeenen die van stadtswegen tot Horen reysen sullen om naerder te 
verstaen off daer gemeent wort van ordonnnantie bij Zijne Excellentie verleent 
 
# also is burgermeesteren angedient es dat Jacob Dircxss. Slob van meninge es eenige ediftie 
binnen de jurisdictie op te richten, zoe es bij de vroetschap geresolveert dat burgermeesteren hem 
't selve sullen interdiceren ende beletten. 
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ende bij sommige particulier ontfangers al voldaen off die noch 
voldaen sullen worden, sulcx dat die gedeputeerden nae 
gelegentheyt vande saecke sullen moegen adviseren als zij te 
rade vinden sullen. 
 
[in marge: vande dienaers van 
justicie] 
 
Het iiie point off men den dienaren van justicie tot 's lants costen 
in 't Noorderquartier langer sal onderhouden dan niet, is bij de 
meeste stemmen vande vroetschap geresolveert dat men de offitier 
zal toelaten dat zijne dienaers herberge houden achtervolgende 
zijne commissie, ende dat men mits dien den selven schout niet meer 
noch van 's lantswegen noch van stadtswegen die dienaers 
van justicie zal betalen. 
 
[in marge: van de auditeurs in 't 
Noorderquartier] 
 
Het iiiie point off men die auditeurs in de camer vande rekeninge 
tot Horen sal continueren  off nieuwen ordonneren, die vroetschap 
last haere gedeputeerden om mitte andere gedeputeerden naerder 
te verstaen of 't nodich es aldaer rekenmeesteren te houden, 
 item wie ende in wat getal. 
 
[in marge: vande restanten van Jan 
van Neck] 
 
Het ve point vande restanten van Jan van Neck, die vroetschap 
acht geraden ende hoochnodich in gevalle die voors. rekeninge niet debite 
opgenomen ende gesloten es, dat eerst ende voor al die selve 



408 

 

gerecoleert ende naer behoiren gesloten werde, omme daer nae die 
restanten zo eenige deuchdelick bevonden mochten werden, te doen 
innen ende executeren. 
 
[in marge: 1e ende iiiie articelen vande ordonnantie 
vande wage] 
 
Het vie laeste point mentionerende van 't 1e ende iiiie articelen vande 
ordonnnantie opte wage, alsoe in de voors. missive die swaricheyden 
niet en worden geannoteert over die voors. twee articelen gevonden, 
soe worden alhier geauctoriseert stadts gedeputeerden omme 
mitte anderen naerder daervan te spreken ende adviseren, zo die noot 
ofte gelegentheyt van de saecke vereyschen zal. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
dachvaert in Den Hage] 
 
Sijn voorts meester Jacb van Thorenburch ende meester Nanning van 
Foreest gecommiteert omme tot Hoorn opten dachvaert te reysen, die 
resolutien hier voren in te brengen daerop, ende andere voorvallende 
saecken te helpen resolveren. 
 
[in marge: visitatoers opte rekeninge 
van Jacob van Teylingen 
tresorier] 
 
Voorts zijn bij de vroetschap genomineert tot visitatoers vande 
rekeninge van Jacob van Teylingen tresorier de anno LXXVIII 
ende van Evert Jansz. Stuyling ende Euwout Rijckertss. fabryckmeesters 
van 't selve jaere te weeten Jan Janss. Steenhuys, Jan Cornelisz. Comans, 
IJsbrant Allertss., Mathijs Reyerss., Cornelis Heyndricxs. Rabbi ende 
Cornelis Reyerss. Pen. 
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[in marge: personen tot redresserement 
vande quoyeren vande ce penning] 
 
Up huyden den xxiiie may XVCLXXX sijn bij de meeste stemmen van de 
vroetschap op 't scrijven van die van 't Noorderquartier genomineert Evert 
Jansz. Stuyling ende Ghijsbrecht Paeuw, omme mitte gedeputeerden 
van d' anderer steden van 't selve quartier tot xii in getale, in de steden 
van Zuythollant daer zij gecommitteert sullen worden, te procederen 
tot redressement van de quoyeren van de ce penning de annis LXXIX ende LXXX. 

[in marg: auditeurs tot de rekeninge 
in 't Noorderquartier] 
 
Sijn voorts genomineert tot auditeurs vande rekeninge in 't Noorderquartier Jan 
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Janss. Steenhuys, Harck Janss., mijnheers Jacob Pieterss. Maelson. 
 
[in marge: gecommitteerde opte dachvaert 
tot Horen] 
 
Is voorts meester Nanning gecommitteert opten dachvaert tot Horen te reysen, 
die nominatie hier voren inne te brengen ende op andere voorvallende saken 
te helpen resolveren. 
 
[in marge: die presentatie van Jacob 
Dircxss. affgeslagen] 
 
Heeft voorts die vroetschap offgeslagen sekere presentatie bij Jacob 
Dircxss. oudtburgermeester, gedaen van het different tusschen hem ende 
die vroetschap beroerende zijn nominatie van gedeputeerde te wesen 
in Noorthollant, an twee off drie advocaten te submitteren. 
 
[in marge: middel van 't cort te 
vinden] 
 
Up huyden den xxviie may anno XVC LXXX  in communicatie vande vroetscap 
geleyt sijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date den xvie may 
jegenwoirdich, inhoudende versceyden pointen, ende belangende het ie point 
van een middel om 't cort te vinden dat maentlick in de middelen te cort 
compt enz. Die vroetschap acht hoochnodich dat men voor al sal innen 
die restanten van de rentmeesters wiens rekeninge gesloten sijn, ende dat men die 
geene die noch geen rekening gedaen hebben eerstdaechs sal rekeninge 
doen doen ende dan oic haer restanten innen, voorts dat men 't getal vande 
rekenmeesters in Zuythollant zal verminderen ende tot twee off drie in getale 
maer laten blijven, ende den selven haer salaris oic verminderen, mitsgaders 
oic dat men die landen ende andere domeynen in pantschap uuytgegeven 
zal redimeren ende die offitien als griffierschap ende anderen die om niet 
bedient worden, verpachten, ende 't selve gedaen zijnde zo daer noch te cort 
compt dat men den middelen rame om 't selve te vinden. 
 
[in marge: vande geenen die haer penningen 
op interest gedaen hebben] 
 
Opt iie point bij wat middelen men die geene die haer penningen op 
interest niet langer begeren te laten lopen, sal contenteren, die vroetschap 
bevindt voor al nodich dat men het interest mitten eersten haer sal 
voldoen ende versekeren over een halff jaer worden interest mitte 
hooftpenningen uuyten Le penning te voldoen. 
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[in marge: vande uuytspraken tusschen den 
Staten ende die van Amsterdam] 
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Op iiie point belangende die uuytsprake bij Zijne Excellentie tusschen 
die Staten ter eenre ende die van Amsterdam ter andere gedaen, 
die vroetschap auctoriseert den gedeputeerde deser stede opten 
dachvaert in Den Haege reysende, haer dies aengaende te conformeren 
de meesten stemmen. 
 
[in marge: vande uuytspraeck van Zijne 
Excellentie voor die van Haerlem] 
 
Op 't iiiie point mentionerende van d' uytsprake bij Zijne Excellentie gedaen 
op 't different van die van Haerlem, die vroetschap auctoriseert 
insgelijcx heur gedepuuterde om desen aengaende haer te moegen 
conformeren den meesten stemmen, onder conditie dat die van Alcmaer 
gelijcke vergoedinge aen haere costen in 't belegge gedaen zal 
worden, welverstaende dat die vroetschap verstaet dat men geenssins 
en sal consenteren dat die goeden vande reguliers van Heyloe bij die 
van Haerlem tot haer getrocken worden. 
 
[in marge: van uuyt Hollant te bannen] 
 
Op 't ve point off binnen alle die steden van Hollant ende oick 
alle hooftofficiers heure sententie van bannissemente niet sullen 
strecken over geheel Hollant, die vroetschap acht goet om 't lant 
van Hollant vande vagabonden te ontledigen, dat voortaen die voors. sententie 
cracht ende vigeur sullen hebben over heel Hollant. 
 
[in marge: van een ontfanger generael 
over heel Hollant] 
 
Op 't vie point mentionerende van een ontfanger generael over heel 
Hollant te stellen van de ce penning  anni LXXIX ende vande L penning 
anni LXXX, die vroetschap vint geraden dat men 't selve sal offslaen 
ende dat het Noorderquartier gedurende desen oirloge haer ontfanger sullen 
houden die zij nu hebben off die zij hiernae ordonneren sullen. 
 
[in marge: die hooftoffitien te verpachten] 
 
'T viie belangende vande hooftoffitien  te verpachten als in voorleden tijden 
gedaen es geweest, die vroetscap bevint goet dat 't selve sulcx 
gedaen ende achtervolcht worde tot meesten proffijte vande lande. 
 
[in marge: van een tresorier generael 
over heel Hollant] 
 
'T viiie point beroerende van een tresorier generael over Hollant te stellen 
volgende sekere instructie den vroetschap voorgehouden, die vroetscap 
vint goet dat sulcken tresorier generael geordonneert worde, mits dat 
tot verlichtinge van 't lant die ontfanger generael gecasseert ende 
't getal vande ontfangers particulier in Zuythollant mitsgaders haer salaris 
vermindert worde, volgende die resolutie op 't ie point hier voren genomen, 
tot welcken tresorier generael die vroetschap genomineert heeft Gerrit 
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Jansz. van Delft. 
 
[in marge: meester Nanning gecommitteert 
opten dachvaert in De Hage] 
 
Is voorts meester Nanning van Foreest gecommitteert opten dachvaert in Den 
Haege te reysen, die voorgaende resolutien voor advys in te brengen daer- 
op, ende op alle andere voorvallende ende lopende saken te resolveren ende hem 
te conformeren den meeste stemmen. 
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[in marge: van de Schellinckwoutse 
dijck] 
 
Ende belangende den Schellinckwoutse dijck die in zeer soberen state tegen- 
woirdelick staet, ende om 't lant van inundatie te perserveren, zo bevint 
die vroetschap goet dat die justitie eerstdaechs daer inne voorsie 
ende den voors. dijck doet maecken tot laste vande geenen die daer onder zijn 
gehoeckslaecht. 
 
[in marge: presentatie van Jacob Dircxss. 
ende Cromhout offgeslagen] 
 
Heeft voorts die vroetschap andermael affgeslagen die presentatie bij 
Jacob Dircxss. ende Reynier Cromhout gedaen van het different tusschen 
haer ende vroetschap, beroerende haer nominatie van gedeputeerden te 
weesen in Noorthollant ende Zuythollant an de stadtsavocaet met noch 
een ander advocaet off twee te submitteren. 
 
[in marge: vande excijs opte sware bieren te verhogen] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren opte toecomende verpachtinge 
vande bierexcijs den excijs vande sware bieren sullen moegen verhogen 
tot xxiiii stuivers op elcke tonne, gelijck in alle andere steden van Hollant 
over lange jaeren gebruyckt es geweest. 
 
[in marge: ordonnantie op 't blaeuverwen] 
 
Voorts heeft die vroetschap geavoyeert die ordinantie bij de 
lakencopers ende blaeuverwers op 't blaeuverwerie ontwurpen. 
 
[in marge: van Jaep Slob] 
 
Opte requeste van Jacob Dircxss. Slob es geapostilleert dat hij 
hem sal reguleren nae die belofte bij hem burgermeesteren gedaen, van 
't getymmert off te breken op pene van verbrant te worden. 
 
[in marge: van Bruyn Gerritss.] 
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Alsoe Bruyn Gerritss. niet vertrocken es, zo verstaet die 
vroetschap dat die selve Bruyn poorter es ende poorter blijven 
zal ende als vroetscap compareren. 
 
[in marge: Coltermans versouck bij 
missive] 
 
Up huyden den iiien junii XVC LXXX soe es den vroetscap voorgelesen 
die missive van de rentmeester Kolterman, versouckende dat die resolutie 
den xviie may lestleden tot Horen op sijn versouck ende remonstratie 
bij de magistraten ende gedeputeerden van 't Noorderquartiere genomen, te 
niete gedaen ende hem surceantie vande proceduren gegont mochten 
worden, ende heeft die vroetscap gepersiteert bij de voors. resolutie. 
 
[in marge: van meester Pieter Somer die 
onssen burger tot Schoonhoven 
heeft gearresteert] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren andermael ande burgermeesteren 
van Schoonhoven sullen scrijven dat zij meester Pieter Somer die Engel Claesz. 
onssen burger tot Schoonhoven om sekere verlopen lijffrenten gearresteert heeft gehadt, 
 
 
 
willen bewilligen dat hij off zijne gemachticht tot Alcmaer wil comen om mitten 
stadt in 't vruntlick te accorderen, ende so hij 't selve niet en begeert te doen dat 
burgermeesteren hem een weec sullen bestellen om tot Alcmaer te recht te comen 
ende mitten stadt te liquideren ende accorderen. 
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[in marge: presentatie van Jacob Dircxss. 
ende Cromhout] 
 
Voorts alsoe Jacob Dircxss. ende Reynier Cromhout presenteren ende bereijt 
zijn in haer commissie daer toe de vroetschap haer gecommitteert heeft 
te treden zo verre die vroetscap haer wil beloven Alreheyligen 
naestcomende anderen in haer plaetse te committeren, soe heeft 
die vroetschap om alle vreedts wille die voors. presentatie onder 
belofte als voren geaccepteert. 
 
[in marge: vande eedt bij de gedeputeerden 
van Hollant tot Antwerpen 
gedaen] 
 
Up huyden den iiiie  junii anno XVC ende tachtich in communicatie vande 
vroetschap geleyt sijnde sekere missive vande gedeputeerden van 
't Noorderquartier in date den iiie deser maent, mentionerende dat 
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die gedeputeerden van Hollant op te generale vergaderinge tot 
Antwerpen eedt gedaen hebben waer inne die Staten van 
Hollant swaricheyt bevinden bysonder in 't laeste vande selven eedt, 
mentionerende vande secreet te houden al 't gunt opte voors. vergaderinge 
gehandelt ende gesloten sal worden, ende dat mitsdien bij sommige 
voorgeslagen die gedeputeerden thuys te ontbieden ende andere in 
haere plaetse te seynden, die de selve eedt souden weygeren etc., 
die vroetschap en vint geenssins geraden den gedeputeerden 
van Hollant te revoceren om te verhoeden die desordre ende 
scheuringen die apparentelick daer uuyt souden rijsen, maer 
dat men den selven gedeputeerden mit haer commissie sal laten 
voorts gaen ende besoingneren, behoudelick dat men haer sal scrijven 
dat zij wel voordachtich willen handelen ende goede acht nemen 
dat daer geene saecken gehandelt noch gesloten en worden tenderende 
tot prejudicie vande previlegien ende gerechticheyden vande lande van 
Hollant. 
 
 
[in marge: van 't garnisoen binnen 
Campen] 
 
Op huyden den ixe juny XVC LXXX in communicatie vande vroetschap 
geleyt zijnde sekere missive van Zijne Excellentie begerende dat die van 
't Noorderquartier 't garnisoen tot Campen sullen betalen ende in de 
betalinge vandien continueren, ende daer op gelesen die missive 
van 't Noorderquartier versouckende des vroetschaps advyse 
off men 't selve zal volgen off niet, is geresolveert dat men 
die voors. garnisoenen sal betalen ende die betalinge oic continueren 
om Sijne Excellentie te gehoirsamen, mits dat d' imposten ofte licenten 
die van Campen tot haere fortifficatie bij Sijne Excellentie geaccordeert 
sulle affgedaen worden ten langsten nae die ses maenten haer bij 
Zijne Excellentie gegont. 
 
[in marge: off vader off moeder haere 
kinderen succederen zal] 
 
Voorts in communicatie geleyt zijnde dat bij veel groote swaricheyt wort 
gemaeit in 't placcaet vande policie ende in sonderheyt in 't punt dat 
die ouders haere kinderen niet en sullen succederen, is bij de vroetschap 
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goet gevonden dat men ’t selve point soe veel soude veranderen dat 
die ouders nae ’t overlijden van ’t laeste kint ’t selve laeste kint 
sullen succederen ende daervan erffgenaem zyn. 
 
[in marge: van ’t offleggen tot Amsterdam] 
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Heeft voorts die vroetschap den gedeputeerde reysende opten dachvaert 
tot Hoorn geauctoriseert om mitte gedeputeerde van d’andere 
steden een goet middel te vinden om ’t geüsurpeerde recht van 
‘t afleggen tot Amsterdam te doen cesseeren. 
 
[in marge: meester Aerian gecommitteert 
tot Horen] 
 
Is voorts meester Adriaen Anthonisz. gecommitteert tot Hoorn opten 
dachvaert te reysen, die voorgaende resolutien voor advys in te 
brengen daer op ende andere voorvallende saken te resolveren ende hem 
te conformeeren den meesten stemmen. 
 
[in marge: dat die stadt sal staen 
voor die vacatien van 
Cromhout] 
 
Is voorts geresolveert dat die stadt Reijnier Cromhout, reysende 
in sijne commissie in Den Haege, zal versekeren van sijne vacatien 
die hij van ’t lant behoirt te genieten ende daer voor staen ende dat 
die stadt zal procureren om die betalinge vandien te crygen. 
 
[in marge: vande sake van Texel 
ende Nyenburch te submitteren] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om oick vande stede 
wegen die saecke tusschen Aerian Cornelisz. Texel secretaris 
ende Aerian Jansz. van de Nyenburch an goede mannen te mogen 
submitteren. waer toe by de vroetschap opten 11septembris 80 genomineert es vande 
stede wegen Jan Janss. Steenhuys 
 
[in marge: van sekere knechten uuyt 
Brabant te doen comen] 
 
Op huyden den xxven juny XVCLXXX. in communicatie vande vroetscap 
geleyt sekere pointen daer op bij de steden es genomen rapport ende 
gehoirt daer up Reijnier Cromhout gedeputeerde deser stede in Den Haege, 
ende eerst op ’t eerste point inhoudende van merckelick getal van knechten 
op coste van die van Hollant in Brabant leggende weder van daer te doen 
comen etc., is geresolveert dat men Zijne Excellentie bij missyve ofte sekere 
gedeputeerde sal remonstreren dat sekere knechten uuyt Brabant tot 
preservatie vande stede alhier van noden sijn, biddende Zijne Furstliche Genade dat hij sulcx 
te wege brenge off dat die van Hollant bij faute van dien genootsaeckt 
sullen worden die betaelinge der selver knechten in te houden, aennemende 
anderen op heure plaetse mitten penning tot haer toe in Brabant verstreckt, 
mits dat ’t selve van Hollant strecken zal tot affcortingen van haer 
quote. 
 
[in marge:  die scepen opte Eems 
te leggen] 
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Aengaende ’t iie lit bij de voors. Cromhout gerapporteert mentionnerende vande 
tegenwoirdige scepen in dienst zijnde op te Eems te leggen ende alle 
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coopvaerders daer toe haer acces te verhinderen, die vroetschap vint 
hoochnodich omme den vijant van toevoer te secluderen dat eerstdaechs 
mit onsse scepen in dienst zijnde ende  meer andere, die Eems worde 
geoccupeert sonder eenyge coopvaerders toe te laten haere waeren 
ende coopmanschappen op te voeren. 
 
[in marge: van de convoyen in Hollant 
te heven] 
 
Op 't iiie point van de convoyen mitterdaet te heven in Hollant ter 
plaetse daer die goeden geladen ofte ontladen werden, die vroetscap, 
omme te conserveren die reliquien van de convoyen hoe langer hoe 
soberder in Hollant vallende, ten eynde oic penningen gevonden 
moegen werden tot vorder equippagie van de schepen, vint geraden 
dat men die 't selve eerstdaechs zal doen ende onderhouden, usurperende 
niettemin 't namptissement  van de goeden op eenige steden ofte 
wecken van de Naerder geunieerde provintien gaende. 
 
[in marge: off men in yder stadt een 
ontfanger der middelen sal 
stellen] 
 
Voorts op 't point of 't niet raetsaem zal dat tegens d' aenstaende verpachtinge 
yeder stadt alle die middelen van heur ressort soude doen 
ontfangen tot coste van 't lant, die vroetschap naedermael in 't 
Noorderquartier alle die middelen daer vallende bij eende ontfanger 
om eende redelicken penning worden geheven ende bedient, vint gansch 
niet geraden sulcx in 't Noorderquartier te attenteren, gemerct dat 
op te plaetse van een ontfanger seven aldaer souden moeten worden 
gestelt die elcx van 't lant van Hollant haere sallaris soudn trecken 
tot groote costen van 't lant. 
 
[in marge: de vroetschap persisteert 
bij de resolutien van de 27 may] 
 
Is voorts goet gevonden dat die op ten xxixen deser van stads wegen 
ten dachvaert in Den Haege sullen varen, sullen insisteren op te resolutie 
den xxviien may voorleden bij de vroetschap genomen van de restanten te 
innen, pantschappen redimeren ende andere aldaer verhaelt, welverstaende 
zoe die contributie geen vorder dilay toelaet, dat zij alsulcken resolutie 
contributie sullen moegen amplecteren die den lande van Hollant alderminst 
scadelick sal sijn, worden oic geauctoriseert in 't different van Haerlem 
ende Amsterdam alsulcken advys in te brengen als zij bevinden sullen 



416 

 

voor dese tijt 't lant van Hollant mit ende bequaem te zijn. 
 
[in marge: ordonnantie op te comparitie van de 
Staten] 
 
Heeft voorts die vroetscap goet gevonden dat men renovere 
ende oic onderhoude die voorgaende ordonnantie van de Staten gemaict 
upte comparitie van de edelen ende steden ten dachvaerden comende. 
 
[in marge: gecommitteerden opten dachvaert] 
 
Sijn voorts Reynier Cromhout ende mr. Nanning van Foreest gecommitteert 
om opten dachvaert in Den Haege te reysen, die voorgaende resolutien 
voor advys in te brengen daerop ende alle andere voorvallende saecken 
te helpen resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen. 
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[in marge: vande pacht opte jonge 
Doelen ende jonge Bagijnhoff] 
 
Gesien ‘t mandement bij Joost van Zoelen van Rotterdam geïmpetreert, 
mitsgaders seker extract uuytet regyster vande Cappelryen staende 
tot collatie vande heere van Assendelft, versouckende betalinge van 
sekere verlopen erffpachten opte jonge Doelen ende jonge Bagijnen tot 
Alcmaer, is verclaert dat men den dach van comparitie in waer sal nemen, 
versouckende quyt schelden ende atterminatie. 
 
[in marge:  Josyne Splinters een con- 
stitutie brieff te verlijden] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren  jouffrou  Josyne Splinters vande 
xii 's jaers eertyts gehypoteeckeert op ’t aems en weytgen bij de stadt verdolven 
versekeringe sullen doen mit een ander constitutie brieff  opte stadt 
te verlijden. 
 
[in marge: rentmeester vande Vroonlanden 
vrij excys] 
 
Heeft voorts die vroetschap Heyndrick Willemsz. van 
Heemskerck rentmeester ’s Conincx Vroonlanden bij noorden Alcmaer 
gegont vrijheyt ende exemptie in alle des stadts accysen 
gedurende zijn rentmeesterschap. 
 
[in marge:  Joost van Veen vrij 
excys] 
 
Voorts heeft mede die vroetschap tot haer wederseggen Joost van 
Veen bailliu van Egmont gegont vrijheyt in des stadts 
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accysen. 
 
[in marge: dat die huyssitten ende 
weesen sullen versoucken 
die goeden vande reguliers] 
 
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert den regenten vande 
huysarmen ende vande arme weeskinderen binnen deser stede, omme ande 
Staten van Hollant bij requeste te versoucken die landen ende goeden 
vande reguliers van Heyloe omme die selve goeden ofte vruchten vandien 
te employeren tot nootelick onderhout vande huysarmen ende arme weeskinderen 
binnen deser stede, naedemael die armen van Alcmaer uuytet selve 
clooster gevoetplagen te werden. 
 
[in marge: Grebber vrij excys] 
 
Op huyden den 29 juny XVCLXXX is Gerrit de Grebber bailliu in de Beverwyck 
bij de vroetschap gegont vrijheyt vande bier excys tot haer wederseggen. 
 
[in marge: off men noch cm gulden opte 
convoyen lichten zal] 
 
Op huyden den vien july XVCLXXX in communicatie vande vroetschap geleyt zijnde 
off men niet mitte andere provintien die convoyen souden moegen beswaren 
met noch cm gulden boven die iic duysent gulden, daer van bij die van Hollant van 
te voren consent es gedragen etc, die vroetschap aensiende die groote 
noot ende imminent pericule daer inne die van Hollant staen, overmits die 
vijant in Vrieslant es ende lichtelick ter zee mach comen, vint geraden dat men 
voor al die convoyen sal employeren tot betalinge vande oorlochscepen die 
nu toegerust zijn ende noch verder tot wederstant vande vijant toegerust sullen worden. 
Ende soe daer verder dan yet overschiet, vint niet onbillick dat ’t selve 
overscot tot behoeff vande bondtgenoten verstreckt worde. 
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[in marge: verhoginge van de quote] 
 
Ende soe veel angaet die verhoginge van de maentelicke 
quote van die van Hollant van lxxxm gulden tot cm off  cvim gulden 
ter maent, die vroetschap persisteert bij de resolutie dienaengaende 
opten xvie februaris lestleden genomen. 
 
[in marge: off men niet vande waeren 
opte geunieerde provintien 
gaende sal mogen nemen het 
vie  paert van 't convoygelt] 
 
Up huyden den viien julii  XVCLXXX den vroetschap g voorgehouden 
zijnde off men niet van de waeren gaende opte geunieerde provintien 



418 

 

souden moegen nemen het seste paert van de convoygelde, die 
vroetschap aensiende die hoge noot ende gebreck van gelde, 
vint geraden dat men bij provisie sal ontfangen ende heffen van de 
goeden ende coopmanschappen gaende op te geunieerde provintien 
genoert het seste part van de convoygelde, als te weetene daer men van de 
goeden die buyten die geunieerde provintien gevoert souden voeren, 
souden ontfangen ses gulden, dat men daer vande selve goeden gaende 
op te geunieerde provintien sal ontfangen een gulden om daer mede 
te vervallen die ammunitie van oorloge ende andere behoeffelickheyt 
van 't lant. 
 
[in marge: Aerian Janss. van de Nyenburch] 
 
Op 't versouck van Aerian Janss. van de Nyenburch die begeerde 
van de lxxv gulden die hij al in de jaere LXXII voor den stede tot reparatie 
van de kerck voors. coten heeft interest, van die tijt off dat hij die gemist 
heeft, is geresolveert dat men den selven Nyenburch die voors. lxxv 
gulden alleenlick sonder eenich interest betalen zal. 
 
[in marge: gecommitteerde op te dachvaert 
tot Horen] 
 
Up huyden den viiien july LXXX opte missive van de gedeputeerde van 
Noorthollant, versouckende dat een burgermeester off twee op huyden 
zal compareren ten dachvaert tot Hoorn omme die groote swaricheyden 
die daer subytelick voorcomende in alre ijle te beantwoorden; 
sijn een vande burgermeesteren met Cornelis Jansz. vande Nyenburch gecommitteert 
tot Hoorn te reysen, die voors. swaricheyden te anhoren ende daerop 
mitte andere steden te resolveren zo zij ten meesten dienste van 't landbevonden sullen te dienen. 
 
[in marge: Pieter Buyskens] 
 
Op 't versouck van Pieter Buyskens soe een gequalificeert persoon 
te hebben die tot laste ende coste van 't lant zijne saecke voor die 
Co.Majesteit van Denemarcken sal defenderen daer over hij tot 
Danswijck gearresteert es ter saecke van goederen bij vrijbeuyters 
in den aenvanck vande troublen genomen, es geresolveert dat men 
hem t'selve versouck zal offslaen. 
 
[in marge: om het maentelick cort te 
vinden] 
 
Op huyden den xven july anno XVCLXXX geleyt in communicatie van de 
vroetschap sekere notulen vande Staten van Hollant in date den viiien 
july, waer aff het eerste point inhout om het maentelick cort ende 
andere lasten vande lande te vervallen, dat men soude omslaen den ce penning 
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vande jaere LXIX in de steden daer die quoyeren noch niet en zijn geredresseert 
ende in de steden daer die quoyeren anni LXXIX geredresseert zijn op die selve 
voet ende die plattelanden daer geen quoyeren geredresseert en zijn te 
sommeren voor den ce penning anni LXXIX etc. Die vroetschap gemerckt 
daer in promptis gelt moet wesen verstaet geen expedienter middel te 
zijn dan dat bij provisie den ce penning gecollecteert worde op den voet 
vande jaere LXXVIII ter tijt ende wijle toe, die quoyeren over al gemaict ende 
gedresseert sullen sijn. 
 
[in marge: van ’t remboursement der 
opgelichter penning] 
 
Soe veel angaet die versekeringe van ’t remboursement der opgelichte 
penninge ende die noch verder geheven sullen worden, die vroetschap acht geraden 
alsoe die penninge in questie in den Noorderquartiere by Heyndrick Wou 
geheven ende ontfangen zijn, dat hij oic den steden ende respective heure burgers 
restoer van heur contributie zal doen onder alsulcke wedden als hy 
van ’t lant geniet; maer alsoe  die van Zuythollant verclaert hebben dat hij 
elcx in heur stadt haer quote hebben opgegebracht ende dat oic heur burgers 
begeren vande stadt ofte stadts ontfanger voldaen te zijn: zo acht die vroetscap 
redelick te zijn dat aldaer die ontfangers van elcke heure stadt geloont 
worden. 
 
[in marge: vande middelen in handen vande 
magistraten te stellen] 
 
Nopende ’t iie artikel vande middelen van contributie te stellen in handen van de 
magistraten om bij haer ofte haeren tresorier ontfangen te worden, ende dat 
bij ordonnantie vande Staten sekere vendels op elcke stadts ontfang souden 
worden geassigneert, die vroetschap vint selve gansch niet geraden 
gemerct men in 't Noorderquartier daer maer een ontfanger es, hebbende 
een redelick penning van ’t lant, als dan seven ontfangers souden moeten 
weesen tot swaerder costen vande lande, vint oic minder geraden die 
versochte assignatie  om veel ende versceyden inconvenienten die daer 
uuyt souden moegen rijsen. 
 
[in marge: vande impost vande ontgrondinge 
op elcke ton een oert te 
verhogen] 
 
Aengaende ’t iiie point vande impost vande turff op te ontgrondinge ter anstaende 
verpachtinge mit een oert op elcke tonne te verhogen: die vroetschap 
ten regarde vande groote ontgronding in de veenen binnen dese landen,’t welck 
gesciet tot groote scade vande ingesetene van Hollant ende tot merckelicke 
proffijte vande omleggende provintien daer die turff gebrocht wort, vint niet onredelick 
dat men boven die halve stuyver tot haer toe gegeven noch een oert stelle op elcke 
tonne turff die uuyten lande van Hollant gevoert sal worden. 
 
[in marge: van te heffen die Len penning 
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vande vercofte huysen] 
 
Rekende ‘t piont van te heffen die Len penning van alle vercofte huysen, 
erffven ende landen die in Hollant vercoft sullen worden: die vroetschap 
en can niet verstaen off die selve middel sal apparentelick strecken tot 
een groote meuterie onder ‘t gemeen volck, vint derhalven niet geraden 
’t selve te beginnen veel minder te effectueren. 
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[in marge: van ’t contract op’t bedijcken 
vande uuytergorssen van 
Beyerlant ende Piershil] 
 
Soe veel angaet die missyve van die van Hollant in date den ixen 
july jegenwoirdich, versouckende advys vande vroetschap over ’t contract by die 
vande Beyerlant ende Piershil geconcipieert over die bedijckinge vande 
uuytergorssen van Beyerlant ende Piershil: die vroetschap vint voor 
dese tyt niet geraden te avoyeren ’t voors. contract, te meer op dat deur 
’t bedijcken vande voors. uuytergorssen die spuye niet ondieper worde tot 
enorme scade van die van Hollant. 
 
[in marge: off niet vader off  moeder 
’t laeste kint behoirt te 
succederen] 
 
Alsoe opte laeste vergaderinge vande Staten in Den Haege die vande 
Noorderquartier belast was noch eenmael in communicatie vande vroetschap 
te leggen het different off niet vader off moeder langstlevende behoirt 
zijne laeste offgestorven kint ab intestato te succederen: die vroetschap nae 
lange deliberatie daer over gehadt, vint by de meeste stemmen geraden 
dat men die vande Noorderquatiere in dit stuck sal laten bij haer oude gebruyck, 
te weeten dat vader off moeder langstlevende haer laeste kint sullen succederen 
in alle die goeden bij den doode achtergelaten. 
 
[in marge: vande verhogingen van des 
oeverstens tractement ende 
remboursement vande 
oncosten in de sake van 
Slacht gedaen] 
 
Op ’t point van ’t tractement vande oeversten Sonoy laestmael tot 
Hoorn in advys vande steden gehouden: die vroetschap aensiende die 
tegenwoirdige noot ende behoefte van gelt, en vint geenssins geraden 
des voors. oeverstens tractement te verhogen tot vc gulden ’s maents, maer 
acht redelick dat hij hem sal laten genoegen mit iic guldens ’s maents. 
Ende aengaende syn versouck om te hebben remboursement vande costen 
van ’t proces bij hem gevoert tegens Pieter Slacht: die vroetschap can 
niet verstaen dat die van ’t Noorderquatier daer inne gehouden syn 
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ten waer die voors. oeverste claerlick bewees dat hij van die van 
Noorthollant daer toe last gehadt hadde. 
 
[in marge: gecommitteerden opten dachvaert 
tot Horen] 
 
Sijn voorts meester Nanning van Foreest ende Reynier Cromhout gecommitteert 
om tot Horen opten dachvaert te reysen, die voorgaende resolutien voor 
advys in te brengen daer op, ende andere voorvallende saecken resolveren 
ende haer te conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: gecommitteeerden tot Petten] 
 
Syn voorts bij de vroetschap gecommitteert Jan Cornelisz. Comans ende Harck 
Jansz. mijn heers omme te compareren opte vergaderinge vande hooftingelanden 
vande Hontsbosche tot Petten Jacobi naestcomende, ende inne te brengen ’t advys 
vande vroetschap over die pointen in suffrantie gehouden, ende voorts te 
doen procederen tot inninge vande penning die de rentmeester bij sloote van 
rekeninge schulden blyft, ende oic eerstdaechs te doen recouvreren het 
gheene uuyte gesloten rekeninge vande voors. rentmeester het gemeen lant 
vande verscheyden personen noch compt, worden oic die voors. gecommitteerden belijt 
mitte anderen die voors. penning in promptis te doen furneren, behoudelick dat zijluyden 
mitte andere hooftingelanden den rentmeester sullen moegen geven eenige atterminatie 
ofte daegen van betalinge onder voirgaende suffissante cautie sonder dat men 
eenige nieuwe omslach sal doen voor ende alleer die voors. rentmeester te barde 
gebracht sal hebben ’t geene hij bij slote van rekeninge schulden es gebleven. 
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[in marge: die vroetscap persisteert 
by haer voorgaende resolutie 
up te voet van contributie 
genomen] 
 
Up huyden die xxiiiien july XVCLXXX hadde meester Nanning van Foreest 
in absentie van Jacob Dircss. mijn heeren vande vroetschap rapport gedaen 
van ’t laeste affscheyt bij Jacob Dircxss. Cromhout ende hem genomen 
van de Staten van Hollant tot Hoorn vergadert, relaterende dat die Staten 
hadden hem ende Jacob Dircxss. geconsenteert noch eenmael het poinct 
vande contributie den vroetschap tot Alcmaer voor te stellen, mits dat die 
Staten niet willende verstaen tot den ce penning anni LXIX hadden tevreden 
geweest dat die voors. gedeputeerden souden rapporteren, dat die van 
Alcmaer consenterende in den ce penning anni LXIX soude offslach strecken die 
huysen gedemolieert voor ende nae het beleg, die landen verdolven 
ofte noch vruchteloes leggende, item van huysen x. gulden ofte minder 
in huyere geldende achtervolgende ’t placcaet vande ce penning, doch die 
vroetschap ’t selve rapport gehoirt mitte conditien hier voren 
gestelt, hadde bij de meeste stemmen gepersisteert bij haer voorgaende resolutie 
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als te weeten vande ce penning anni LXXVIII, verclaerende voor redene 
dat die van Alcmaer niet mogelick es te collecteren den ce penning 
anni LXIX, niet alleen om dat die landen in haere jurisdictie gelegen 
ende dat mael hooch getauxeert nu nieuwers nae zoveel in huyere 
opbrengen, maer oic overmits die onder ’t souten water hebben gelegen 
als oic dat die ongelden daer van meerder als die helft geresen 
zijn, mits dat die van Alcmaer om alle voldoens wille 
te vreden sijn in promptis te furneren ende op te brengen die ce  penning 
vande jaere LXXIIII bij die van ’t Noorderquartier over haere 
landen  omme geslagen nae ’t recolement daer op te dier tijt gedaen 
persisteren oic daer bij dat de Staten behoiren eerstdaechs te doen procederen 
mit het maken vande quoyeren ende redressement der selver. 
 
[in marge: noch een predicant an 
te nemen] 
 
 Syn Is voorts die vande gereformeerde regilie bij de vroetschap 
geconsenteert noch een ghescickt ende geleert man tot predicant 
an te nemen. 
 
[in marge: mit een Jacobs kinderen 
te accorderen] 
 
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert om mit Claes 
Michielss. als voicht vande kinderen van een Jacobsdr. tot 
redelickheyt te accorderen zo vande solder huyer dat ’t gemeen 
lants rog tot provisie vande stadt geordonneert daer gelegen 
heeft als vande scoppen in 't beleggen gelevert. 
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[in marge: vande ce penning te collecteren 
opte voet vande jaere 69] 
 
Op huyden den xxviiien july anno XVC LXXX soe hadden Jacob Dircxsz. 
gedeputeerde deser stede mit meester Nanning rapport gedaen an de vroetschap 
van Alcmaer, verhalende dat die van Hollant niet willende verstaen 
tot der vroetschaps laeste resolutie vande ce penning anni LXXIIII ofte 
LXXVIII, hadde heurluyder noch eenmael affgeveerdicht omme die 
vroetschap voor te stellen die hooge noot van ’t vaderlant mitsgaders 
‘t gebreck van gelde ten eynde die van Alcmaer mit andere steden 
soude consenteren willen in de ce penning anni LXIX, welcke rapport 
gehoirt: hadde die voors. vroetschap ’t selve different noch eenmael 
in delibiratie van rade geleyt ende eyntelick verclaert dat die van 
Alcmaer te vreden souden sijn te bewilligen in de voors. ce penning anni 
LXIX mits eerst ende al voren van mijnen heeren Staten hebbende speciale 
acte dat die van Alcmaer in de voors. ce penning offslach sullen strecken die 
landen verdolven off noch vruchteloes leggende, die huysen voor ofte nae 
’t belegge in haere banne gedemolieert ende affgebroken, mitsgaders 



423 

 

exemptie vande die huysen die thien gulden ofte daer beneden in huyere 
gelden, boven desen noch expresse belofte van mijn heeren Staten 
scriftelick vervaert ingevalle die landen in de voors. jurisdictie gelegen 
minder worden gevonden getauxeert te zijn in de laeste quoyeren 
anni LXXIX ende ’t redressement daer op gevolcht, dat die van Alcmaer 
’t selve sullen mogen defallieren vande ce penning tegenwoirdich. 
 
[in marge: gecommitteerde tot het 
redressement] 
 
Op huyden den iien augusti anno XVC ende LXXX, soe zijn bij de meeste 
stemmen van de vroetschap gecommitteert Cornelis Willemsz. Croon 
ende Mathijs Reyerss. omme mitte gecommitteerde van Haerlem te 
procederen tot redressement vande quoyeren vande ce penning anni LXXIX, 
zo in de dorpen onder Alcmaer sorterende als in de voors. steden ende dat 
achtervolgende d’ instructie op’t selve redressement gemaict. 
 
[in marge: meester Nanning iiic l gulden] 
Is voorts by de meeste stemmen vande vroetschap geresolveert dat meester 
Nanning van Foreest pensionaris, van nu voortaen vande stede voor 
sijn sallaris sal genieten  jaerlicx iiic l gulden. 
 
[in marge:  van ’t placcaet vande Le 
penning] 
 
Op huyden den xviien augusti anno XVC LXXX die vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde omme te adviseren op sekere missive vande 
Staten van Hollant in date den ven augusti tegenwoirdich: hadde op’t 
eerste point van ’t concept vande Le penning deser jaere LXXX 
verclaert dat zij raetsaem vonden publicatie te doen van twee 
ce penninge , d’eene te collecteren november toecomende ende d’ander te 
furneren januarius daer an volgende, behoudelick so die andere steden 
souden consenteren in 't voors. concept dat die gedeputeerde deser 
stede haer sullen conformeren den meeste stemmen. 
 
162 
 
[1580] 
 
[in marge: in wiens handen die 
quoyeren overgelevert 
sullen worden] 
 
Het iie point van oirdre te stellen op te geredresseerde quoyeren ende 
in wiens handen die overgelevert sullen worden omme voorts die te 
doen visiteren ende corrigeren nae behoiren: die vroetschap vint daer inne 
geraden dat die quoyeren vande steden ende landen van Noorthollant aldaer 
bijeen gebracht sullen worden ende soe wanneer die van Suythollant 
heure quoyeren oic sullen gereet hebben, dat die selve bijeen gebracht ende 
geconfereert sullen worden bij neutrale personen als bij sommige uuyt 
beyde collegien zo wel van Zuythollant als Noorthollant. 
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[in marge:  in wiens handen men 
den Le penning betalen 
zal] 
 
Het iiie point vande Le penning te verantwoorden an een r ontfanger generael, 
die vroetscap nademael in Noorthollant oick penninge op interest 
gelicht zijn waer voor ’t quartier verbonden es gelijck oic tot betalinge 
vande affgedancte vendels, vint hoochnodich dat men insistere dat die 
ce penning in Noorthollant vallende by den ontfanger aldaer geheven en 
geïnnet sal worden om redene voors. 
 
[in marge: vande lijste vande convoyen ] 
 
Aengaende ’t iiiie  articel nopende die moderatie vande convoyen vande waeren 
gaende opte geunieerde provintien, wort bij de vroetschap geaccor- 
deert achtervolgende die annotatie op te marge vande lijste gedaen. 
 
[in marge: vande pantschappen te 
reduceren] 
 
Nopende ’t laeste point van mitterdaet te procederen tot offlossinge 
vande goeden in pantschap uuytgegeven, mitsgaders van goeden 
sonder behoirlicke kennisse vercoft als oic van leengoeden tot 
allodiale goeden te maecken: die vroetschap acht hoochnodich 
ende raetsaem dat eerstdaechs genegotieert worde tot clm gulden 
in de missive verhaelt ende op ’t overscot vande penninge boven die 
redemptie te genieten mit versekeringe als in de missive, 
voorts oic dat d’ offitien als griffierschap ende anderen eertijts verpacht 
wederom verpacht sullen worden tot proffijte  van ’t lant. 
 
[in marge: committeerden op ten dach- 
vaert in Den Haege] 
 
Sijn voorts Reynier Cromhout ende meester Nanning van Foreest gecommit- 
teert omme den dachvaert den xxien deser in Den Haege waer te nemen, 
die voorscreven resolutien in te brengen ende voorts in alle voorvallende 
saecken te resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: vande tauxateurs vande 
ce penning anni LXXIX] 
 
Den selven gecommitteerden wort oic belast met ernst aen te houden 
dat die gecommitteerde vande Staten tot taxatie vande ce penning anni LXXIX 
over die landen in den banne van Alcmaer leggende eerstdaechs aldaer 
gesonden moegen worden omme die voors. tauxatie te doen, ende bij verder vertreck 
ende dilay der selver gecommitteerde dat die voors. Cromhout ende meester Nanning 
nae voorgaende protestatie mijn heeren Staten sullen waerschouwen dat niet 
doenlick  zal sijn die voors. ce penning te collecteren. 
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[in marge: Thorenburch tot Haerlem om 
staet te maken van der 
conventen goeden] 
 
Is voorts meester Jacob van Thorenburch bij de vroetschap achtervolgende 
die missive vande Staten van date den xvien deser, gecommitteert 
tot Haerlem te reysen ende aldaer mit een van Leyden ende Hoorn 
mitsgaders die gedeputeerden van die van Haerlem voors. te procederen 
tot makinge vande staet vande incompsten ende lasten der goederen 
gecommen vande coventen binnen ende buyten Haerlem gelegen, die 
bij de selve van Haerlem sijn versocht. 
 
 
[in marge: van ’t point vande successie 
publicatie te doen] 
 
Is mede bij de vroetscap geresolveert dat burgermeesteren achtervolgende 
’t scrijven van ’t collegie van Noorthollant sullen doen publiceren die 
acte van alteratie op’t point vande successie bij de Staten ten 
versoucke van die van Noorthollant den xxxen july lestleden tot 
Hoorn gemaict. 
 
[in marge: van ’t convoy op’t witsout] 
 
Op huyden den xxviiien augusti anno XVCLXXX, die vroetscap 
voorgelezen zijnde die missive van Reijnier Cromhout ende meester 
Nanning gedeputeerden deser stede opten dachvaert in Den Haege, 
mentionerende van xv gulden tot convoy te stellen op ’t c  witsout 
gaende opte geünieerde provintien: heeft die selve vroetschap 
goet gevonden dat men van het witsout gaende nae Brabant ofte 
Vlaenderen geen convoygelt nemen zal, ten waer saecke dat die 
van Zeellant daer van oick convoygelt gaven. Ende belangende 
’t witsout gaende deur die Maese, Rijn ofte Wael, dat men daer 
van, van ’t c tot convoy gelt soude ontfangen acht of thien 
gulden off zoe veel min off meer als die gedeputeerde deser 
stede ’t selve sullen moegen staende houden, mits dat men oick gelijcke 
convoy sal ontfangen van alle zeeus sout deur die voors. rivieren 
passerende. 
 
[in marge: continuatie vande middelen 
ende vande lijste van de 
convoyen] 
 
Heeft voorts die vroetschap op te missive vande Staten versouckende 
advys op te continuatie vande middelen ende consent vande lijste 
vande convoyen. bewillicht in de continuatie vande middelen 
voor den tijt van een halff jaer ende oic mede in de lijste 
volgende die moderatie bij de vroetscap den xviien deser maent 
op te marge vande selve lijste gestelt. 
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[in marge: van Jan Cornelisz. van 
over die Geest] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om haer te informeren 
off Jan Cornelisz. van over die Geest noch deuchdelick vande stede 
resteert xvii gulden v. stuyvers vande xvii brouten bier in 't beleg gebrouwen 
ende daer nae hem te contenteren. 
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[1580] 
 
[in marge: van een oeverste crijchs 
hooft] 
 
Op huyden den iiien septembris anno XVCLXXX is den vroetscap collegia- 
liter vergadert zijnde, voorgehouden ’t rapport bij meester Pauwels Buys 
den Staten gedaen vande poincten tot Utrecht upte laeste vergaderinge 
vande gedeputeerden der Naerder geünieerde provintien geproponeert ende 
in advys gehouden. Ende belangende ‘t eerste point van een generael 
crijchshooft over die provincien aen dese zijde vande Mase ende Schelde 
gelegen: die vroetschap vint goet naedemael ’t beleyt van den 
crijchs saecke zijne Excellentie absolutelick gedefereert ende in handen 
gestelt es, dat Zijne Excellentie een hooft generael van ’t crijchsvolcke 
zal ordonneren zo Zijne Excellentie goetduncken zal ende dat het tractement 
vande selven uuyte generalite betaelt zal worden, sonder dat die van 
Hollant daer mede meer als andere beswaert sullen worden. 
 
[in marge: van ’t concept vande Raet 
der Naerder Unie] 
 
Het iie point van ’t concept vande Raet der Naerder unie bij de 
voors. meester Pauwels Buys gerapporteert: die vroetschap omme die 
landen niet met meerder lasten te beswaeren, vint goet bij de 
meeste stemmen dat men voor dese tijt ’t voors. concept zal offslaen. 
 
[in marge: continuatie vande maen- 
telicke quote] 
 
Het iiie point van middelen van’t onderhout vande oirloge etc., die 
vroetschap omme te vervallen die lasten vande oirloge, vint geraden 
dat men sal continueren die maentelicke quote sulcx die bij de Staten 
vande provintien bewillicht es ende dat die van Gelderlant heur 
quote als anderen sullen opbrengen sonder te moegen volstaen mette 
overleveringe vande restanten. Ende belangende die convoyen vande goeden 
gaende op te geünieerde provintien: die vroetschap persisteert bij de lijste 
op te convoyen gemaict. 
 
[in marge: dat yegelyck provintie zijn 
convoyen ontfangen zal] 
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Het ve point van de convoyen in de generalite te brengen etc., die 
vroetschap en vint niet geraden daer inne te bewilligen, maer 
dat yegelyck provintie zijn convoyen ontfangen zal ende die employeren 
zo die noot van yegelyck provintie vereysschen zal. 
 
[in marge: vande landen van Overijssel] 
Het vie point mentionerende van die landen van Overijssel als 
hen onwillich thonende in de contributie mitte andere provintien, in den 
opheve vande licenten t te houden als vreemde provintien ende mitsdien 
die licenten doen betalen etc., die vroetscap heeft ’t selve point gevonden 
en voegen zo ‘t selve gestelt  es. 
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[1580] 
 
[in marge: van eenige heeren in 
waergelt te houden] 
 
Het viie point mentionerende van eenige heeren in waergelt te 
houden om in tijde van noot promptelick mit ruyteren ende knechten 
den landen te assisteren, die vroetschap aensiende die groote lasten 
vande lande ende gebreck van gelde, vint goet dat ’t selve in state 
gestelt worde. 
 
[in marge: van eenige personen in yder 
provintie tot leninge te 
bewilligen] 
 
Het viiie  point mentionerende van bij elcke provintie eenich getal 
van personen te bewilligen omme tot allen tijde van node eenyge 
penninge promptelick by forme van leeninge op te brengen etc., 
wort bij de vroetschap affgeslagen. 
 
[in marge: vande munte] 
 
Het ixe point mentionerende van een resolutie onlancx als den xien 
july lestleeden tot Antwerpen op ’t stuck vande munte genomen: die 
vroetscap vint niet geraden, dat eenige veranderinge in de munte 
gesciede, maer dat die selve blijve in sulcker voege als die laest 
gepubliceert es. 
 
[in marge: vande clm gulden] 
 
Voorts mede den vroetschap voorgelesen zijnde die poincten bij 
Nicolaes Bruyninck secretaris van Zijne Excellentie den Staten 
voorgestelt, waer op des vroetschaps advyse versocht wort ende 
eerst op ’t poinct vande negociatie vande clm gulden bij Zijne Excellentie 
mit eenyge coopluyden gedaen versouckende dat die van Hollant 
die ratifficatie van dien wilden overseynden: die vroetscap naedemael 
haer niet en blijckt op wat conditie Zijne Excellentie mitten selven 
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coopluyden gehandelt heeft auctoriseert haere gedeputeerden op ten 
dachvaert in en Haege zijnde haer te informeren  op wat conditie 
die voors. negociatie by Zijne Excellentie es gedaen ende ’t selve verstaen hebbende 
te moegen doen zo zij tot meesten nut vande lande bevinden sullen 
te dienen. 
 
[in marge: vande quote van Zeellant] 
 
Ende belangende iie point van die van Zeelllant versouckende verlichtinge 
van heure quote: die vroetschap, aensiende die hooge noot vande 
lande waer deur die van Hollant bewelcht zijnde boven heur 
vermogen in heure quote bewillicht hebben, vindt billick ende redelick 
dat die van Zeellant oic heure quote opbrengen ende soe haer verlichtinge 
gegunt wort, dat die van Hollant oic verlichtinge in heure quote 
behoirt te volgen. 
 
[in marge: vande affdoeninge vande 
convoyen] 
 
En de belangende vande affdoeninge vande convoyen vande goederen op te 
geünieerde provintien gaende: die vroetschap, aensiende ‘t groot 
gebreck van gelde, en vint niet geraden daer inne te bewilligen, 
maer veel eer dat men eerstdachs daer mede voortvare ende die 
selve in 't werck brenge ende ontfange achtervolgende die lijste. 
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[1580] 
 
[in marge: van ’t different van 
Aemsterdam] 
 
Ende beroerende ’t different tusschen die stede van Amsterdam ende die 
Staten van Hollant ende die uuytspraecke dien aengaende bij Zijne Excellentie 
gedaen: die vroetscap dunct goet dat men die saecke voor dese tijt in state 
stelle. 
 
[in marge: van Alencon] 
 
Voorts aengaende ’t poinct van dat Zijne Excellentie versouckt dat die van 
Hollant sonder eenige swaricheyt willen approberen ’t geene bij raet 
ende advys van Zijne Excellentie ende gedeputeerden tot Antwerpen in de 
acceptatie ende anneminge vande Hartoge van Alencon tot een Prince 
ende heere van dese Nederlanden es geaccordeert ende bewillicht: die 
vroetschap naedemael zij tot versceyden reysen Zijne Excellentie ende gedeputeerden 
van Hollant ende Zeellant volle last gegeven heeft mit den selven Alencon 
te handelen, heeft ’t selve geavoyeert ende geapprobeert mits dat 
die van Hollant ende Zeellant sullen blijven in heur geheel volgende die 
propositie daer van bij den voors. Bruyninck gedaen. 
 
[in marge: vande dachvaert bij de 
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Hartochinne tot Namen 
beroepen] 
 
En de belangende het advys vande Staten van Hollant versocht op’t gundt 
men soude doen antwoirden bij den geenen die op ten dachvaert tot Namen 
by den Hertochinne van Parma bescreven, souden willen compareren: 
die vroetschap vint niet goed dat dat yemant vande geünieerde provintien 
derwaerts reyse ende mitsdien onnodich yet daer op te advyseren. 
 
[in marge: vande Rijcxdach tot 
Neurenburch] 
 
Maer belangende die Rijcxdach tot Neurenburch: die vroetschap 
vint geraden dat eenige gequalificeerde personen uuyt Nederlant 
derwaerts gescickt worden om te onderstaen wat daer gehandelt 
worde ende die gemeene saecke vande lande te verantwoirden. 
 
[in marge: van een veltleger 
Coronel Tempel ordonnantie 
te geven] 
 
Ende voorts aengaende een veltleger op te rechten, ende de Coronel 
Tempel ordonnantie te depesscheren, mitsgaders den selven eenige penning 
te verstrecken in affcortinge van ’t gene ’t lant van Hollant hem van 
outs schulden es, die vroetscap auctoriseert (dese drie poincten aengaende) 
haere gedeputeerden op ten dachvaert in Den Haege zijnde om hier op te hoiren 
het advys vande Staten ende daer nae daer inne te resolveren zo zij te rade 
vinden zullen. 
 
[in marge: dat die gedeputeerden 
die voorgaende resolutien 
sullen inbrengen] 
 
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert Reynier Cromhout ende 
meester Nanning van Foreest gecommitteerden deser stede op ten dachvaert in Den Hage 
die resolutien hier voren voor advys in te brengen daer op ende andere 
voorvallende saecken te resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: Jan Cornelisz. Comans 
tauxateur vande ce 
penning vande landen] 
 
Is voorts Jan Cornelisz. Comans bij de vroetschap gecommitteert 
omme mitte Gedeputeerde vande Staten te procederen tot tauxatie vande 
ce penning van landen in den banne van Alcmaer gelegen. 
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[in marge: vande stapelinge vande 
alluynen tot Antwerpen] 
 
Op huyden dan xien septembris anno XVCLXXX den vroetschap 
voorgehouden wesende sekere missive vande Staten van Hollant in date 
den vien septembris voors., versouckende advys off men het placcaet bij die 
van Antwerpen overgesonden, nopende die verstapelinge van alle 
alluynen in Nederlant gesonden, sal in Hollant publiceren dan niet: die 
vroetscap verstaet alhoewel sekere giften hoochlofflicker memorie 
Keysers Maximiliaen bij die van Antwerpen voor gewent wort, 
mitsgaders ’t placcaet van Keyser Karel die Vyffde daer op gevolcht, 
niet raetsaem te zijn ’t voors. placcaet in de landen van Hollant te doen 
publiceren, anschou genomen dat ’t selve in 't werck alhier gestelt zynde 
groote dierte in de alluynen soude causeren, mitsgaders enorme 
scade ende beswaernisse vande ingesetenen van Hollant bijsonder te 
deser tijt die toch van selffs commerlick es. 
 
[in marge: vande garnisoenen in 't 
Noorderquartier te 
veranderen] 
 
Op huyden den xven septembris anno XVC LXXX hadden burgemeesteren 
in communicatie vande vroetscap geleyt sekere missive vande gedeputeerden 
van ’t Noorderquartier in date xiiiien  deser, versouckende advys vande stadt 
off die van Alcmaer oic raetsaem vonden die garnisoenen van Hoorn, 
Enckhuysen , Medemblick ende andere daer uuyt te lichten ende die vendels 
van Graeff Willem van Nassau daer weder in te leggen, achtervolgende die 
goede geliefte van die vande Naerder unie, die vroetschap nu om 
te seconderen die vande Naerder unie mitsgaders omme te voorcommen die 
loyeheyt ende onwillicheyt der garnisoenen lang in Noorthollant gelegen 
hebbende: soude niet ongeraden vinden wyfelinge de voors. garnisoenen 
te doene het en waer die vande collegie apparentelick saegen groote 
inconvenienten daer uyt te sullen volgen, als van onbetaelde knechten 
te crijgen opte plaetse der geener die haer maentelicke besoldinge 
ontfangen hebben, mitsgaders om andere swaericheyden die vande collegie 
beter bekent zijnde als den Regenten alhier. 
 
[in marge: om etlicke personen te bewilligen 
die gelt bij haer houden 
om in tijden van noot bij 
forme van leeninge 
op te brengen] 
 
Op huyden den lesten septembris XVC LXXX. in communicatie van de 
vroetscap geleyt sijnde sekere missive vande Staten van Hollant 
van date den xxen deser, inhoudende versceyden pointen, waer van ’t eerste 
es om nae ’t exempel van die van Amsterdam sekere personen in elcke 
stadt te bewilligen om gelt te houden voor ’t lant van Hollant om 
in tijden van noot angetast ende gelicht te worden onder behoirlick 
interest, mit versekeringe van ’t gemeen lants gelt in de steden respective 
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vallende: die vroetscap al hoewel zij geneicht es nae ’t exempel 
van die van Amsterdam die gemene saecke mit impositie voors. te 
hulp te comen, en vint nochtans overmits die sobere gestalte van 
haere rentiers ende finale coopluyden ’t selve niet practicabel 
binnen deser stede, vint derhalven geraden datmen met die van 
’t Noorderquartier die saecke eerst communiceert hebbende, zal die Staten 
offereren van sekere quote in Noorthollant in tijde van noot op te brengen 
onder behoirlicke interest mits hebbende die versekeringe vande middelen 
in elcke stadt daer vallende. 
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[1580] 
 
[in marge: vande proscriptie Zijnder 
Exellentie te beantwoirden] 
 
Het iie point raeckende die proscriptie bij de vijant tegens Zijne F.G gedaen 
die wijle Zijne Excellentie versouckt die van Hollant heur advys off Zijn Excellentie 
alleen tegens die voors. ban hem sal verantwoirden, dan off die van Hollant 
mit hem: die vroetschap naedemael Zijne F.G. die gemeene saecke tegens 
die vijant bij de hant genomen, ende oic gevordert heeft niet sonder voorgaende 
advys van die van Hollant, vint geraden dat die van Hollant mit Zijne 
F.G. gesamentlick die verantwoirdinge sullen doen jegens die vijant 
ende inhout vande voors. proscriptie op Sijne Excellentie persoon gedaen, die van 
Alcmaer achten oick hoochnodich dat Zijnre Excellente garde tot preservatie 
van sijn lijff in dese periculose tijt eerstdaechs verstarckt worde, 
alwaer ’t oic mit eenige ruyteren. 
 
[in marge: vande  iimvic gulden by die van 
Leyden uuyte middelen 
gelicht] 
 
Het iiie point vande iimvic gulden bij de magistraten van Leyden uuyt het 
comptoir van Jan Lucasz. ontfanger vande middelen aldaer gelicht tot 
betalinge vande professoren der Universiteyt tot Leyden: die vroetscap 
vint geraden dat men die magistraten van Leyden mit ernst daer op 
aenspreke ende alsoe heure daet strecken wil tot een quade consequentie 
dat sij belast worden die voors. somme weder te brengen in 't voors. cantoer, 
mits dat achtervolgende die resolutie laestmael bij de Staten genomen, 
Claes Dircxss. van Montfort rentmeester vande incommen gedestineeert tot 
die Universiteyt van Leyden eerstdaechs belast zal worden mitter daet 
rekeninge, bewijs ende reliqua te doen ende in te brengen omme ’t cort vandien 
gesien eenige extraordinaris middelen te scicken tot supplemente van’t voors. 
cort. 
 
[in marge: vande pantschappen bij die 
van Rotterdam ende Gorchum] 
 
Het iiiie point van die van Rotterdam ende Gorchum onder sekere acte 
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te auctoriseren omme te procederen tot afflossinge vande landen in 
Zuythollant in pantscap uuytgegeven: die vroetscap om redene in de missive 
van mijn heeren Staten verhaelt, vint niet geraden dat die voors. van 
Rotterdam ende Gorchum daer toe geauctoriseert sullen worden, het 
en waer dat eerst ende al voren haer gealligeerde leeningen debite 
geliquideert sullen sijn, wes gedaen dat een eenparige voet zo wel 
voor die van ’t Noorderquartier als van die van Zuythollant genomen 
zal worden tot remboursemente vande geliende penninge ende gelijcke 
interest der selver, up dat also deur die groote inequalite geen oneenicheyt 
en rijse tusschen die voors. quartieren. 
 
[in marge: vande vim gulden vande Princesse] 
 
Het ve point vande vim gulden mijn vrou Princesse ten aencompste 
van Haere F.G. bij den lande van Hollant belooft: die vroetscap 
auctoriseert den gedeputeerden deser stede op ten anstaende dachvaert 
treckende, mitte andere steden van Hollant te consenteren in de quotisatie vande steden 
ofte quartieren tot goede versekeringe van Haere F.G. 
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[in marge: van ’t antwoort den gesanten vande 
generaliteyt gedaen] 
 
Het vie point van naerder op ’t antwoort van die van Hollant 
te letten als gedaen den gesanten van Zijne Excellentie ende de generaliteyt, 
versouckende dat die van Hollant yet meer tot heur contentement 
souden willen consenteren: die vroetscap overwegende die middelen ende 
redene vande antwoorde bij die van Hollant overgeleyt, vindt de 
selve redelick dat oic die bondtgenoten daer inne behoiren te 
acquiesceren. 
 
[in marge: vande instructie vande heer 
Wulp] 
 
Het viiie point vervattende d’instructie vande heer van Wulp commis 
generael vande munitie: die vroetscap vint niet ongeraden dat men 
die vande Naerder unie consentere die versochte x off xiim pont cruyt 
op eenige conthoiren vande convoyen in Hollant, mits dat 't selve die 
van Hollant betalinge strecke, vinden oic raetsaem dat die van 
Hollant het collegie vande Naerder unie verstarcken mit haer 
gedeputeerden, namelick mit mannen daer toe gequalificeert, ende 
zo veel aengaet die veranderinge van Coronel Tempel ende op zijn 
plaetse aen te nemen die Coronel Moritz, last die vroetschap 
haer gecommittteerde mitte andere steden daer inne te bewilligen 
het en waer zij in de vergaderinge naerder redenen hoirden  ter 
contrarie, vint oic beswaerlick den lande van Hollant van’t 
vierdepart vande maentelicke quote extraordinarie op te brengen, sulcx 
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dat heure gedeputeerde haer sullen hebben te refereren an 
heure meesters om vorder advys. 
 
[in marge: vande middelen tot Yselsteyn, 
Vianen etc.] 
 
Aengaende ’t laeste point vande middelen te Leerdam, Yselsteyn, Vianen ende 
Clundert te verpachten off men Zijne Excellentie sijn versouck in sekere 
sijne missive vervaet zal accorderen: die vroetscap vint redelick 
dat men Sijne Excellentie  presentere dat die middelen aldaer verpacht ende die 
contributie geheven zal worden als in andere steden ende vlecken van 
Hollant ten minsten bij provisie ende gedurende dese oirloge, welverstaende 
dat d’oorloge cesserende partijen an wedersijden sullen staen tot heur 
gerechticheyt te decideren ofte bij neutrale arbiters ofte bij den Hove 
van Hollant. 
 
[in marge: van die van Amsterdam 
die d’ontfangers der middelen 
interdictie gedaen hebben] 
 
Op ’t scrijven der Staten in date den lesten septembris, inhoudende dat 
die van Amsterdam d’ontfangers vande middelen ende convoyen aldaer 
geinterdiceert hebben bij provisie eenige penninge daer aff in yemants 
handen uuyt te reycken ter cause dat heure schipper convoy 
wort off geëyscht van waeren op te Naerder unie gesceept:, die 
vroetscap vint hoochnodich omme te mainteneren die auctoriteyt 
vande Staten dat men persisteren bij de resolutie tot Hoorn ende laestmael 
in Den Haege genomen nopende die voors. convoyen ende dat men die van 
Amsterdam sal induceren ofte oic bij weygeringe constringeren 
die gemeen lants penning aldaer vallende te laten verstrecken daer 
toe zij gedestineert zijn. 
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[in marge: vande renten die van 
Machelen competerende] 
 
Op’t versouck van die van Mechelen om volgende haer satisfactie te 
hebben betalinge vande renten hun luyden verscenen op te domeynen 
ende steden etc., die vroetscap auctoriseert haer gedeputeerde dat 
zij haer sullen moegen conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: gecommitteerden  op ten 
dachvaert tot Amsterdam] 
 
Sijn voorts gecommitteert Reynier Cromhout ende meester Nanning van 
Foreest op ten dachvaert tot Amsterdam te reysen, die voorgaende 
resolutien voor advys in te brengen daer op, ende alle andere 
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voorvallende saecken te resolveren ende haer te conformeren den 
meeste stemmen. 
 
[in marge: vande wacht ende toesichte 
vandien] 
 
Op’t viie point vande Staten missive mentionerende van naerder opsicht 
te hebben op te wacht vande stadt: die vroetscap auctoriseert 
burgermeesteren mitte scepenen dat zij d’officier mit ernst vermanen sullen 
dat hij die oeveldaders ende straetschenders alhier scick te apprehenderen, 
recht ende justicie te doen, zo hij sulcx niet en doet dat burgermeesteren van 
wegen die vroetscap haer verder daer inne sullen voorsien. 
 
[in marge: vande rekeningen van den 
stede ’t gemeen lant 
concerverende; 
up ten 9 januarii 1581 zijn 
bij de vroetscap in de plaetsen 
van Steenhuys ende meester 
Adriaen ten sijne als 
vande c gulden bij Evert Jans 
z. op renten gehaelt] 
 
Sijn voorts Jan Janss. Steenhuys, Evert Jansz. Stuyling, meester Adriaen 

Anthonisz. ende Aerian Heyndricxss. Rabbi gecommitteert omme alle die 
rekeningen vande steden van ’t jaer LXXII aff te visiteren, daer uuyt 
te colligeren alle ’t geene ’t gemeen lant aengaende es, ende daer van 
een rekeninge te maecken die men ’t gemeen lant souden moegen exhiberen 
voren gecommitteert Cornelis Willemsz. Croon ende Augustijn van Teylingen 
Alsoe Evert Janss. Stuyling bij eynde van rekeningen vande fabryck 
de anno LXXVIII vande stede compt cxcviii gulden  xii stuyvers als meer 
uuytgegeven als ontfangen waer op hij xlviii  gulden xii stuyvers ontfangen heeft 
ende mits dien hem resteert cl gulden waer van hij hondert gulden op 
zijn prive naem op renten genomen heeft om acht gulden 's jaers verscijnende 
den ie januarii daer ’t eerste jaer off verscenen was den ie januarii 
LXXX. Soe es bij de vroetschap geresolveert dat die stede die 
selve renten mitten hooftgelde vandien tot haeren laste nemen ende 
den voors. Stuyling daer van indempneren zal. Ende belangende 
de resterende L gulden die zal die stadt hem betalen zo haestdoenlick 
weesen zal. 
 
[in marge: gecommitteerden op ten 
dachvaert in Den Haege] 
 
Op huyden den xien octobris anno XVCLXXX sekere missive van mijn heeren 
Staten in date den ixen deser in communicatie vande vroetscap geleyt 
zijnde, also die selve missive versochte dat bij sekere gedeputeerden deser 
stede soude ingebracht worden die resolutie op te pointen van twee 
die laeste bescrijvingen: hadde die vroetschap gepersisteert bij haere 
resolutien hier voiren daer op genomen: hadde oic op ten dachvaert 
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den xiiien deser in Den Hage geleyt gecommitteert Reynier Cromhout ende meester 
Nanning van Foreest om die voors. resolutien inne te brengen ende haer te 
conformeren den meesten stemmen oic in ’t point vande groote negociatie 
 
166v 
[1580] 
 
[in marge: vande rekeningen van Rabbi 
de anno 77 te sluyten] 
 
Voorts zoe heeft die vroetschap nae dat zij gehoirt hadde 
’t rapport vande visitatoers vande rekeningen van Arerian Heyndricx 
z. Rabbi tresorier de anno LXXVII, den voors. visitatoers 
geauctoriseert om die voors. rekeningen te sluyten ende te 
teyckenen. 
 
[in marge: Aerian Rabbi xx gulden] 
 
Heeft voorts die vroetschap Aerian  Heyndricxs. Rabbi tresorier 
de anno LXXVII geaccordeert voor zijn extraordinaris 
moeyten  in 't bedienen van ’t selve offitie gehadt boven het 
ordinaris loon vande tresorier die somme van twintich gulden. 

 
[in marge: Anna Pietersdr. voor 
‘t luyen van ’t stede 
clockgen xiiii gulden] 
 
Is mede bij de vroetschap geresolveert dat Anna Pietersdr. 
voor ’t luyen van ’t stede clockgen van nu voortaen  jaerlicx 
van de stede ontfangen zal die somme van viertien gulden, 
des zal zij ’t selve clockgen tot haeren costen smeeren. 
 
[in marge: vande eerste helft vande 
Le penning te innen] 
 
Op huyden den xviien octobris anno XVCLXXX in communicatie vande 
vroetschap geleyt zijnde sekere missive vande Gedeputeerde Raden 
van Noorthollant inhoudende versceyden pointen, ende belangende het eerste 
point mentionerende off men die eerste termijn vande Le penning niet 
mitten eersten sal innen: die vroetscap aenmerckende die groote 
achterheden van ’t lant, vint geraden dat eerstdaechs die voors. eerste 
termijn geïnnet wort zoe haest doenlick wesen zal, mitgaders 
dat men eerstdaechs sal procederen over die geredresseerde quoyeren 
te leveren in handen vande ontfanger generael van desen quartiere. 
 
[in marge: vande stede rekeninge] 
 
Het iie point mentionerende  van een tijt te prefigeren binnen die welcke 
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die steden haer rekeningen souden inbrengen etc., die vroetscap 
vint goet dat die gedeputeerden deser stede voor al sullen versoecken 
copie van ’t proiect daer op men die rekeninge souden maecken om 
’t selve den vroetscap voor te houden ende daer nae naerden op den 
tijt gedisponeert te worden zo zij als dan te rade vinden zal. 
 
[in marge vande gedeputeerde in 
Noorthollant] 
 
Het iiie point vande gedeputeerden deser stede in 't collegie van Noorthollant 
te continueren off een ander in sijn plaetse te committeren, is   
bij de vroetscap voor dese tijt in state gestelt. 
 
[in marge: vande reserven van des 
oeverstens rekeningen 
ende oncosten van Slacht] 
 
Het iiiie point vande reserven in des oeverstens rekeningen, die vroetscap 
also zij geen kennisse en heeft vande voors. reserven: zo last zij haere 
gedeputeerden haer naerder op’t selve te informeren ende daer van den 
vroetscap rapport doen om dan naerder daer op te resolveren. Ende 
belangende het remboursement bij de voors. oeverste versocht vande costen bij 
hem verscoten in 't vervolgen van ’t proces van Pieter Slacht: die vroetschap can 
niet verstaen dat die van ’t Noorderquartier daer inne gehouden zijn ten 
waer die voors. oeverste claerlick bewees dat hij van die van Noorthollant 
daer toe last gehadt hadde. 
 
[167] 
 
[1580] 
 
[in marge: wanneer die verhoginge 
van des oeverstens 
tractement ingaen zal] 
 
Het iiiie point van op wat tijt het verhoochde tractement vande 
voors. oeversten ingaen zal: die vroetschap verstaet dat ’t selve 
behoirt in te gaen van die tijt off dat ’t selve tractement verhoocht 
es. 
 
[in marge: gecommitteerden op ten dachvaert 
tot Horen] 
 
Sijn voorts Evert Jansz. Stuyling ende Jacob Dircxss. gecommitteert 
om die voors. resolutien op ten dachvaert tot Horen inne te brengen 
daer op ende alle andere voorvallende saecken te resolveren ende haer 
te conformeren den meesten stemmen. 
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[in marge: gedeputeerde in de Naerder 
unie] 
 
Voorts zijn bij de vroetschap genomineert Dirck Jansz. Lonck, meester 
Adriaen Wenssz. ende Symon Meynnertss. tot Raden ofte 
deses lants gedeputeerden in de Naerder unie voor een 
halff  jaer. 
 
[in marge: vande torenwachters] 
 
Is mede geresolveert dat Claes Heynricxss. ende Jan Turenhout 
torenwachters nae Alreheyligen naestcomende elck genieten ende 
ontfangen sal van elcke nacht vierdalve stuver. 
 
[in marge: vande helft vande Le penning] 
 
Voorts es noch geresolveert dat men bij provisie in de plaetse 
vande een helft vande Le penning collecteren zal over die huysen 
die ce  penning op te voet van ’t jaer LXXVIII. 
 
[in marge: van een generale lantraet] 
 
Op huyden den xxviiien octobris XVCLXXX. In communicatie vande vroetscap 
geleyt zijnde sekere missive van mijn heeren Staten van Hollant in 
date den xixen deser, mentionerende van sekere pointen by Zijne Excellentie 
geproponeert omme te comen tot redressement vande Gouvernemente 
vande landen, ende belangende het eerste point om seker getal van 
personen met alle auctoriteyt  te stellen die op alle saken souden oirdre 
stellen etc., die vroetscap vint goet dat daer een generalen lantraet 
geordonneert worde op sulcke instructie ende limitatie als bij de 
Staten van Hollant op ten xxvien decembris 1579 geconcipieert es. 
[in marge:  vande Hartoge van Anjou 
ofte ander hooft] 
 
Het iie ende iiie van den gedeputeerden van Hollant volmacht te geven 
eyntelick te resolvereen in ’t geene het tractaet met den Hartoge van 
Anjou gemaeckt zal voortbrengen, ende of ’t quame dat die voors. 
Hartoge van Anjou ’t selve tractaet niet wilde annemen off die 
gedeputeerden dan vermochten eenen sulcken hooft ende oeverste te 
verkiesen bij de welcke die voors. raedt soude vergeselschapt weesen 
tot uuytvoeringe ende beleyt van die gemeyne saecke ende oick te moegen 
resolveren op die auctoriteyt die sulcken hooft gegeven soude worden etc., 
die vroetscap auctotiseert den gedeputeerden deser stede om hem desen 
aengaende te conformeren ende te voegen nae die meeste stemmen van de steden 
van Hollant ende Zeellant. 
 
167v 
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[1580] 
 
[in marge van een leger te velde 
te brengen] 
 
Het iiiie point mentionerende dat Zijne Excellentie nootelick bevint een leger 
op te brengen van vijff duysent ruyteren ende xii off xiiiim voetvolcx 
etc., die vroetscap vint geraden dat men een leger te velde brenge 
ende daer toe lichte eenige knechten in de steden in garnisoen leggende 
ende oic sommige van nieus anneme. 
 
[in marge: nieuwe contributie off 
geslagen] 
 
Het ve point vermeldende van dat die landen hen soude behelpen mit 
nieuwe contributien etc., die vroetscap en vint niet geraden eenyge 
nieuwe contributien op te stellen dan dat men die convoyen sal heffen 
vande waeren op te geünieerde provintien gaende, achtervolgende die lijste 
daer van gemaict. 
 
[in marge: off eenige provintien zoe 
worden bedurven dat zij 
haer quote niet en mochten 
opbrengen] 
 
Het vie point mentionerende off eenige provintien zo zeer bescadicht 
worden dat zij haer gewoonlicke quote niet en mochten opbrengen, 
dat ’t selve gebreck bij de andere provintien gesuppleert ende gestoopt 
soude worden etc., die vroetscap acht redelick dat ’t selve eenpaerlick 
bij de provintien gesuppleert worde. 
 
[in marge: van een generael ontfanger] 
 
Het viie artikel mentionerende van dat alle die penninge souden comen 
in eenen gemeynen hant, die vroetscap vint niet geraden dat ’t selve 
gesciede, naedemael die vaendelen op te provintien zijn verdeelt, 
ende yegelyck provintie zijn geassigneerde vaendelen betalen moet. 
 
[dat die provintien sullen 
overbrengen staet van haer 
ontfanck ende uuytgeven] 
 
Het viiie artikel is bij de vroetscap goet gevonden dat bij elcke provintie 
overgebrocht worde staet vande ontfang ende uuytgeven ende 
dat zedert den ien januarii lestleden. 
 
[in marge: vande garnisoenen in de stede 
te leggen] 
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Het ixe artikel van yegelyck stadt zal innemen sulck garnisoen als 
die oeverste ende die geene die het gouvernement sullen hebben 
sullen bevelen: die vroetscap vint ’t selve goet mits dat daer goede 
ordre gestelt worde op die betalinge vande selve knechten. 

 
[in marge: waer ’t crijschs volck winter 
laech leggen zal] 
 
Het xe artikel waer het crijsch volck winter laech leggen zal, die 
vroetscap vint geraden dat ’t selve gestelt worde tot goet duncken 
vande geenen die de regeeringe vande lande sullen hebben. 
 
[in marge: van mit eenige heeren ofte 
gemeenten verbont te maken] 
 
Het xie  artikel dat zo wel ’t voors.  hooft als oic die gedeputeerden 
sullen macht hebben verbont te maecken met sulcke heeren of te 
gemeenten als zij tot vorderinge ende welvaren vande lande geraden 
sullen vinden, die vroetscap refereert haer desen angaende tot die resolutie 
op ’t  iie ende iie artikelen hier voren genomen. 
 
[in marge: vande oude schulden ] 
 
Het xiie artikel van dat die voors. gedeputeerden niet gehouden en souden sijn hen 
te beswaren met eenige oude schulden, maer dat den crediteuren bij eenige 
middelen voldaen worde off ten minsten een jaer worde gescorst, 
die vroetscap vint niet geraden dat die schulden gescorst maer voldaen worde 
zoveel mogelick es. 
 
168 
 
[1580] 
 
[in marge: dat die gedeputeerde in den 
lantraet een jaer sullen 
blijven] 
 
Ende op 't laeste point van dat die gedeputeerden voor een geheel 
jaer souden in dienste blijven: die vroetscap vint selve goet ende refereert 
haer tot hetgeene bij die van Hollant in 't concept van de instructie 
van de lantrade op 't xiiie articel gestelt es. 
 
[in marge: van een vierde part van de 
maenteliche quote op 
te brengen] 
 
Het laeste point van de missive mentionerende van extraordinarie 
een vierde part van de maentelicke quote op te brengen tot betalinge 
van de ruyteren ende knechten in Vrieslant ende Gelderlant: die vroetscap, 
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aensiende die groote lasten haerder stede, en siet geen middel om 
't selve vierde part extrordinarie te furneren. 
 
[in marge: gecommiteerden op ten 
dachvaert in Den Hage] 
 
Sijn voorts meester Adriaen Anthonisz. ende Reynier Cromhout Harck Janss., mijn heers bij de 
vroetschap gecommitteert op ten dachvaert in Den Haege te reysen, die 
voorgaende resolutien voor advys in te brengen daerop ende andere 
voorvallende saecken te resolveren ende haer te conformeren den meeste 
stemmen. 
 
[in marge: Jacob Dircxss. gecontinueert] 
 
Is voort bij de vroetscap geavoyeert hetgeene bij burgermeesteren 
mit Jacob Dircxss. gehandelt es, als te weetene dat die 
voors. Jacob Dircxss. zal blijven in 't collegie van Noorthollant tot 
may toecomende, mits dat men hem dan niet verder continueren zal, 
noch voor het toecomende jaer met geen offitien belasten. 
 
[in marge: meester Aerian Thoeniss. gede- 
puteerde in 't collegie 
van Suythollant] 
 
Voorts es meester Aerian Anthonisz. bij de meeste stemmen 
gecommitteert om voor het toecomende halff jaere te weesen 
gedeputeerde deser stede in 't collegie van Suythollant in de plaetse 
van Reynier Cromhout, mits dat hem de stadt voir zijne vacatien 
zal staen, zo hij die van 't lant niet en crijcht, in gelijcker voegen 
als Cromhout belooft es geweest. 
 
[in marge: gecommitteerde op ten 
dachvaert tot Horen] 
 
Op huyden den 1e novembtis XVc LXXX is op 't scrijven van de gede- 
puteerde raden van Noorthollant Evert Janss. Stuyling gecommit- 
teert om op ten dachvaert tot Horen te compareren ende aldaer mitte 
gedeputeerde van d' andere steden te raetslagen mit wat middel 
ende bij wat maniere men die assistentie zal doen om die van Steenwijck 
te helpen ontsetten, daer op ende andere voorvallende saecken te helpen 
resolveren ende hem te conformeren den meeste stemmen. 
 
168v 
 
[1580] 
 
[in marge: hoe men die 1e termijn 
van de Le pennning collecteren 
zal] 
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Up huyden den xiiiie novembris XVcLXXX in communicatie van de vroetscap 
geleyt sijnde sekere missive van de gedeputeerde raden, inhoudende 
versceyden pointen, ende belangende 't eerste, mentionerende dat men om 
die hoochnodicheyt van penningen wel souden behoeven te volgen het 
recolement van de ce penning, de annis LXXVII ende LXXVIII in de 
plaetse van de 1e termijn van de Le penning, die vroetscap, om te verhoeden   
die desordre die daerdeur gescapen es te rijsen, vint geraden, 
dat men den 1e  termijn van de Le penning zal collecteren op te nieuwe 
quoyeren daer die wel geredresseert zijn, ende daer se niet 
geredresseert en sijn, nae die tauxatie van de ce pennnig anni LXIX, 
mits dat men die nieuwe quoyeren die qualicken sijn geredresseert, 
zal verbeteren ende verhogen. 
 
[in marge: van de vaendelen tot 
Nieumegen] 
 
Aengaende die betalinge van de vaendelen tot Nieumegen: naedemael 
die selve bij die van 't Noorderquartier angenomen sijn te 
betalen, zoeverre die convoyen op te geünieerde provintien haer 
voortganck behielden ende die selve convoyen nu te niet sijn, zoe 
en vint die vroetscap niet geraden dat dit quartier die voors. 
vaendelen langer te betale. 
 
[in marge: hoe men die penningen tot ontsetting 
van Steenwijck vinden zal] 
 
Alsoe uuytet rapport van Jan Maertss., vischer, verstaen es datter 
omme die stede van Steenwijck te ontsetten notelick eenige penningen 
moeten wesen ende dattet Noorderquartier daertoe soude moeten 
furneren viiim iiic gulden die bij quotisatie gevonden souden moeten 
worden, soe es bij de vroetscap geresolveert naedemael den 
stede, overmits die verarmtheyt der burgeren niet moegelijck es 
eenige penningen uuyt haere burgers bij quotisatie te collecteren, 
dat die penningen eensdeels bij 't collegie op interest ende eensdeels 
uuyte dorpen bij anticipatie gelicht souden worden ende zo alle 
neersticheyt anwenden om die van Stienwijck te secoureren. 
 
[in marge: van 't vaendel binnen Edam 
ende Moninckedam te 
verstarcken] 
 
Ende belangende 't vaendel in Edam ende Moninckedam verdeelt 
te verstarcken tot cl hooffden, die vroetscap auctoriseert 
den gedeputeerden raden om daerinne te doen zo sij geraden 
vinden ende die gelegentheyt van 't cantoer eenichsins lijden kan. 
 
[in marge: Stuyling op ten dachvaert 
tot Horen] 
 
Is voorts Evert Jansz. Stuyling bij de vroetscap gecommitteert 
om die voors. resolutien mit Jacob Dircxss. in te brengen daer- 



442 

 

op ende andre voorvallende saecken te resolveren ende haer te 
conformeren den meeste stemmen. 
 
 
169 
 
[1580] 
 
[in marge: penningen te furneren tot 
ontsettinge van 
Steenwijck] 
 
Up huyden den xviie novembris XVC tachtich in communicatie van de vroetscap 
geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerde raden van Noorthollant, 
versouckende advys an de vroetschap off men niet also Sijne Excellentie zeer 
anhout om te hebben sekere somme van penningen uuyt dit quartier tot 
ontsettinge van Steenwijck, soude moegen vercopen off in pantschap 
uuytgeven, die monnickelanden ende goeden buyten die stede gelegen, 
off dat men die dorpen nae heure rijckdomme soude quotiseeren om sekere 
penningen op te brengen etc.. die vroetscap, insiende die hoge noot ende 
dat die penningen in promptis dienen gefurneert tot ontsettinge van de voors. 
stede, vint geraden, dat men den penningen zal lichten op interest ende voor      
die selve, mitsgaders den interesten van dien verbinden die voors. monnicke- 
landen ende goeden. Ende 't selve niet soude willen vallen, dat men dan 
diegeene, die de penningen 't lant op interest sullen doen, souden moegen 
verbinden die middelen off die ce pennning off andere sulcke versekertheyt 
doen, daermede zij wel bewaert sullen sijn, vint oic die vroetscap 
hoochnodich dat eerstdaechs geïnnet worden die restanten die verscheyden 
rentmeesters 't lant bij slot van rekeninge schulden sijn gebleven, als men sal 
mogen vinden uuyte rekeninge in de rekencamer tot Horen berustende. 
 
[in marge: hoe men die 1e termijn van de 
Le penning collecteren zal] 
 
Up huyden den xxen novembris anno XVc tachtich in communicatie geleyt 
zijnde sekere resolutie van de magistraten ende gedeputeerde raden van 
Noorthollant, vermeldende dat men nademael die noot vereyscht 
furnissement van penningen, zo tot betalinge van de oude schulden als tot 
ontsettinge van Steenwijck, die 1e termijn van de Le penning sal moegen 
doen collecteren, soe in de steden als in de dorpen, volgende 't recolement 
van de jaere LXXVII, mits dat men diegeene, die bevonden sullen worden 
meerder opgebracht te hebben dan die nieuwe quoyeren vermelden, 't selve 
sullen moegen corten op ten laesten termijn van de voors. Le penning; die vroetscap     
aensiende die groote behoefflickheyt van gelt ende dat die nieuwe 
quoyeren weynich opbrengen, vint geraden dat men 't gunt voorscreven es achter- 
volgen zal. 
 
[in marge: salaris van de auditeurs] 
 
Ende belangende 't salaris van de  auditeurs van de rekeninge, die vroetscap 
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vint geraden dat men yegelijcke auditeur voor sijn salaris zal toevoegen 
xxv st. 's daechs, mits dat 't collegie zal moegen accorderen met 
Cornelis Harmansz., rekenmeester, zo nae sij best connen. 
 
[in marge: personen an sijne Excellentie] 
 
Sijn voorts Taems Symonsz. van Edam ende Dirck Pieterss. van 
Medemblick genommineert om met twee van 't collegie te reysen an Sijne 
Excellentie ende hem die swarigheyden van dezen quartiere te remonstreren. 
 
[in marge: Stuyling op ten dachvaert 
tot Horen] 
 
Is voorts Evert Jansz. Stuyling gecommitteert op ten dachvaert tot 
Horen te reysen ende aldaer die resolutien hiervoren mit Jacob Dircxss. 
in te brengen daerop ende andere voorvallende saecken te resolveren 
ende haer te conformeren den meeste stemmen. 
 
169v 
 
[1580] 
 
[in marge: penning tot ontset van 
Steenwijck] 
 
Up huyden den xxiiiie novembris anno XVc LXXX in communicatie van de 
vroetscap geleyt zijnde dat bij de magistraten van Noorthollant rapport 
genomen was om in promptis viiim iiic gulden  onder die van Noorthollant   
te vinden tot ontset van Steenwijck, die vroetscap, gemerct het 
ontset der selver stede geen langer vertreck en can lijden, vint geraden 
ende hoochnodich, dat die ontfanger van 't voors. quartier geauctoriseert worde 
terstont geld op interest te lichten, daer hij 't eenichsins weet te becommen, 
versekerende die crediteuren heur interest opte monicke ofte reguliers 
landen, buyten die steden aldaer gelegen. Ende in gevalle die selve 
ontfanger opte voors. ofte andere versekeringe geen penning wiste te 
becommen, dat men alsdan soe wel die steden als die dorpen die haer 
ce penning anni LXXVII sullen terstont willen opbrengen, sal accorderen 
voor een maent off ses weken interest van heur gelt alwaer 't 
oic mit versekeringe van de resterende Le penning. 
 
[in marge: van de contrerolleurs] 
 
Voorts op 't iie point van de contrerolleurs in de cleyne steden te destitueren, 
die vroetscap vint goet, dat men den contrerolleurs in de steden daer 
weynich ontfanck es, zal destitueren, alsoe die convoyen opte 
naerder geunieerde provintien cesseren. 
 
[in marge: ordonnantie opte meters ende 
dragers] 
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Sijn  burgermeesteren mitte gerechte bij de vroetscap gecommitteert om op 't 
vers versouck van de coorncopers ende panluyden sulcke ordonnantie te maken 
op te meters ende dragers als sij bevinden sullen tot welvaeren van de       
stede ende die neringe vandien oirbaerlicxt te zijn. 
 
[in marge: visitatoers opte rekening 
van de fabryck ende tresorier 
de anno LXXIX] 
 
Sijn voorts bij de vroetscap Evert Jansz. Stuyling, IJsbrant 
Allertss., Cornelis Willemsz. Croon, Harck Jansz., mijnheers Jan Cornelis 
z. Comans ende Aerian Rabbi geordonneert tot visitatoers van de 
rekening van Pauwels Fransz. ende Cornelis Nannincxs., fabryckmeesteren 
van 't jaere LXXIX, mitsgaders van Mathijs Reyerss., tresorier 
van 't selve jaere. 
 
[in marge: hoeveel oorlochscepen 
men toemaken sal ende 
wat capiteynen] 
 
Up huyden den ve decembris XVc LXXX in communicatie van de  vroetscap 
geleyt sijnde sekere missive van de gedeputeerde raden van Noorthollant 
van date den iie decembris jegenwoirdich, inhoudende versceyden pointen ende 
eerst hoeveel scepen men ten oirloge toemaecken zal ende wat capiteyne 
men daer op ordonneren zal, die vroetschap vint goet dat men voor 't eerst 
zal toemaecken vier oorlochscepen, waerop bij die van Enckuysen twee, 
bij die van Hoorn ende Alcmaer elcx een tot capiteynen geordonneert 
sullen worden. 
 
[in marge: van scepen te besteden ende mit die van Amsterdam 
te handelen van de toerustingen] 
 
Soeveel angaet het iie point, hoeveel scepen men sal besteden te 
maicken van omtrent xxviii lasten groot ende op wat daegen, die vroetscap 
vindende seer goet dat men mit die van Amsterdam eerstdaechs handele 
van de toerustinge der oorlochscepen, verhaelt in 't iiie articel, acht oic raetsaem 
dat men van 't inhouden van 't iie articel hiervoren mit die van Amsterdam   
delibereren ende oic is 't doenlick, besluyt maken zal. 
 
[los inliggend blad]  
 
Wij stede meters versoecken ootmoedelijcken aen mijn heeren 
die burgermeesteren ende raden der stede dat wij meeters mochten 
vercrijgen tot welcker tijt als daer een meter absent ofte sieck is 
ende dat werck compt an drie partijen ende die meeters vallen in een 
cleijn werck daer nae compt een groot werck waer in dat die  
dragers gaen meten ende die meeter sijn cleijn werck ofgedaen 
heeft, soe is ’t dat die meeter begeert te gaen in haerluijder 
werck mits haer betalende het gene dat daer ghedaen is, het sij 
van wit, sout, mout ofte enijge greijnen dat ghemeten ofte in 
geschept wort. 
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[1580] 
 
[in marge: van 't collegie tot Enchuysen 
te resideren] 
 
Aengaende  't iiiie point off men die van Enchuysen voor een tijt lang zal 
gonnen 't collegie van Noorthollant, die vroetscap insiende die tegenwoirdi- 
ge tijt ende  noot, en acht niet onbillick te zijn dat het collegie voors. voor 
acht off xiiii daegen zijn residentie aldaer neme. 
 
[in marge: van de reserven van des 
oeverstens rekeninge] 
 
Soe veel angaet 't laeste point vande voors.  Missive, mentionerende van 
advys in te brengen opte reserven van des Geverstens rekeninge, 
die vroetscap hebbende ontfangen seker memoriael vande advysen 
vande auditeurs der selver rekeninge, conformeert hem die selve advysen. 
 
[in marge: Jacob Dircxs. opten dachvaert 
tot Horen] 
 
Is voorts Jacob Dircxs. bij de vroetscap gecommitteert om die voors. 
resolutien tot Horen opten dachvaert in te brengen daer op ende 
andere voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren den 
meeste stemmen. 
 
[in marge: vande quotisatie  met viiim 
gulden tot Steenwijck] 
 
Aengaende 't rapport bij Jan Maertss. Vischer gedaen misgaders die 
missive van die van 't Noorderquartier addresserende ande burgermeesteren 
deser stede, versouckende off die van Alcmaer wilden consenteren inde 
quotisatie vande viiim gulden tot ontset van Steenwijck: die vroetscap 
noch indachtich hoe qualicken zij laestmael onder haere burgers gelt 
op interest hadde connen vinden, verclaert mits desen niet te connen 
ofte moegen consenteren in haere quote tot iim gulden, maer vint hoochnodich 
dat men eerstdaechs an Jan Maertss. Visscher commissaris in desen beleeffdelick 
scrijve hij wel het excuys van die van Alcmaer aen Zijne Excellentie doen. 
 
[in marge: van te innen die xiii gulden 
die Gerrit Baertss. van 
bier excijs schuld es] 
 
Is voorts geresolveert dat Jacob van Teylingen tresorier zal recouvreren 
ende innen van de borgen van Gerrit Baertss. die xiii gulden die de 
selve Gerrit Baertss. van bier excijs noch schulden es. 
 
[in marge: genomineerde tot hemraet 
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vande Hontsbosche] 
 
Is voorts Harck Jansz. mijn heers bij de meeste stemmen vande 
vroetscap genomineert om hem als een hemraet vande  vroetscap Hontsbosche 
voor te stellen de andere dorpen vande  duijncavel ten eijnde die 
bij de duijncavel te nomineren  an Sijne Excellentie  over gesonden mogen worden 
om daer uuijt een tot hemraet vande Honsbosche gecoosen te worden bij bij Sijne Excellentie 
in de plaetse van Matijs Reijersz. 
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[1581] 
 
[in marge: hoe men de ce penning innen zal] 
 
Op huijden de iiien januariii XVC LXXXI in comminicatie vande 
vroetscap geleyt zijnde bij wat middele men den ce penning zal 
innen naedemael die noot vereyscht dat die selve eerstdaechs 
te borde gebracht worde, soe is bij de vroetscap goet 
gevonden dat men voor al publicatie zal doen ende daer inne 
die nootwendicheyt vande saecke verhalen ende mit een belasten 
eene yegelycken die selve ce penning te betalen binnen sekere 
corte daegen, ende soe yemant verder onwillich blijft, dat men 
dan die ce penning zal executeren mit oplegginge vande twee 
ofte drie personen  vande  stedewacht, beginnende van die geene 
die van eenich vermogen sijn ende noch restanten schuldich sijn. 
 
[in marge: vande dienaeren van 
iusticie] 
 
Voorts alsoe die justicie zeer slap es ende te beduchten staet 
dat daer deur  meerder  swaricheyden souden moegen rijsen omme 
in 't selve te remedieren, zoe es bij de vroetscap geresolveert 
dat die stadt sal annemen ende betalen twee dienaeren van 
justicie ende voorts an de gedeputeerde van 't Noorderquartier 
versoucken betalinge voor noch twee andere dienaeren 
ende dat men voorts an de Staten bij requeste versoucken zal 
voor den officier quijtscheldinge van sijne pacht, mit conditie 
dat die schout 't selve vercrijgende, gehouden sal zijn mede tot 
sijn coste te onderhouden twee dienaeren, dat oic geene 
dienaeren tappen off bier bij de kanne halen sullen moegen. 
 
[in marge: vande wacht te verstarcken] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert die wacht te verstarcken 
tot noch ses personen toe ende daer over een wachtmeester met 
een lieutenant te stellen, auctoriserende den selve wacht 
die quaetwillige die zij opte straet vinden te aenvaerden 
ende in bewaernisse te stellen ende de  selve 's morgens den 
burgermeesteren over te leveren, ende off daer yemant hem 
tegens die wacht wilde opposeren ende daer over bij den 



447 

 

wacht gequest off ter neder geleyt worde, dat die stadt 
den wacht daer van sal indempneren. 
 
[in marge: van 't setten vande molen 
opte Osseweyt] 
 
Sijn voorts burgemeesteren geauctoriseert om te accorderen mitte 
bruyckers vande Osseweyt leggende achter die Vernebrouck 
bij de stadt, in pantschap uuytgegeven, beroerende  die  oncosten 
van 't setten vande molen, ende soe sij vande selve bruyckers niet 
connen gecrijgen, dat die stadt dan die selve oncosten betalen 
zal ende bij memorie stellen, ten eynde die tijt vande  panschap 
geëxpireert zijnde, die stadt die selve weder sal moegen corten. 
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[1581] 
 
[in marge: dat scepenen  civile saken 
opte camer sullen aff 
doen] 
 
Is voorts geresolveert dat scepenen van nu voortaen alle civile   
saecken opte camer sullen moegen affdoen ende aldaer alle partijen 
hoiren. 
 
[in marge: vande vacatien van 
Cromhout] 
 
Is mede geresolveert dat men an de Staten van 't Zuyderquartier 
sal scrijven omme te hebben ordonnantie vande vacatien van de 
gedeputeerde deser stede 't voorleden halff jaer in 't collegie 
gebesoingneert  hebbende, ende dat opten ce penning binnen Alcmaer, 
ende dat burgermeesteren bij faute vandien haer selffs sullen helpen. 
 
[in marge: Jacob van Teylingen 
xx gulden] 
 
Heeft voorts die vroetschap Jacob van Teylingen tresorier 
de anno LXXVIIII geaccordeert voor zijn extraordinaris 
moeijten  in 't bedienen van 't selve offitie gehadt, boven het 
ordinaris loon vande tresorier die somme van twintich gulden. 
 
[in marge: den  lombaert gegont 
continuatie van 7 jaere 
nae die expiratie van 
zijne commissie ende hier voren folio 14] 
 
Is voorts Anthonie Fonteyne taffelhouder van leeninge 
binnen Alcmaer, nae die expiratie van zijne commissie, eendrachtelick 
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bij de vroetscap gegont ende geaccordeert continuatie vande selve 
zijne commissie voor den tijt van noch andere seven jaeren. 
 
[in marge: an Zijne Excellentie yemant uuyt 
Noorthollant te committeren 
om die artikelen mit die van 
Amsterdam geconcipieert] 
 
Op huyden den ixen januarii anno XVCLXXXI in comminicatie vande 
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerde raden 
van Noorthollant, inhoudende versceyden pointen, ende eerst van 
yemant te committeren om Zijne Excellentie te trecken ende te versoecken dat 
Zijne Excellentie bewillige in sekere articulen bij die vande Noorder 
quartiere den burgermeesteren van Amsterdam voorgehouden, inhoudende 
onder andere vande oirlochschepen te saemen te equipperen ende  oic 
die convoyen van Amsterdam daer toe te verstrecken, die vroetscap 
vint niet ongeraden dat bij eenige van die van Noorthollant 
die selve artikelen  voorgedragen sullen worden, mits dat die van 
Amsterdam oic eenige vande heuren daer bij sullen voegen ten 
eynde Zijne Excellentie  blijcke dat sulcx die van Amsterdam 
haer versouck ende wel es. 
 
[in marge: Colterman atterminatie] 
 
Aengaende 't versouck bij Hans Colterman an die vande Noorder- 
quartiere gedaen van gratie ofte ten minsten atterminatie te 
hebben in de betalinge zijnder restanten, die vroetscap alsoe 
't laeste recolement overeen compt mittet slot zijnder  voorgaende 
rekeninge, vint geraden dat men aldaer bij persisteren, behoudelijk 
dat men den selven Hans Colterman zal zijn termijnen van betalinge 
twee halve jaeren verlangen. 
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[1581] 
 
[in marge: vande stede rekeninge] 
 
Beroerende die overleveringe vande stede rekeningen,vint die 
vroetscap goet dat men't selve noch voor twee maenten 
in state zal stellen. 
 
[in marge: vande quote in de viiimiiic gulden] 
 
Ende belangende 't furnissement vande quote deser stede in de viiim 
iiic gulden tot ontsettinge van Steenwijck, die vroetscap, insiende 
dat niet mogelick es onder den burgeren alhier die penning te vinden, 
vint goet dat die gedeputeerden deser stede in desen den stadt sullen 
excuseren ende dat men te vreden es zo die rentmeester off anderen 
die penning op interest connen crijgen voor die quote deser stede 
den stadt ende haere goeden te verbinden. 
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[in marge: van te innen den laesten 
termijn vande Le penning] 
 
Voorts alsoe daer tot ontsettinge van Steenwijck ende defentie vande 
landen notelick penninge moeten wesen, zoe vint die vroetscap 
geraden dat men procedere tot inninge van 't laeste termijn 
vande Le penning  opte voet van 't jaer LXXVII, behoudende dat men 
tot Horen sal moveren die swaericheyt die de dorpen sullen 
allegeren, overmits die belofte hen gedaen dat sij sullen moegen 
corten 't gunt zij bevonden sullen worden minder te staen in 't 
redressement der quoyeren. 
 
[in marge: 
gecommitteerde opten 
dachvaert tot Horen 
 
Sijn voorts meester Nanning van Foreest ende Jacob Dircxss. 
bij de vroetscap gecommitteert om tot Horen opten dachvaert 
te reysen, die voorgaende resolutien voor advys in te brengen 
daer op ende op andere voorvallende saecken te resolveren ende haer 
te conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: approbatie vande ordonnantie 
opte vierschaer] 
 
Op huyden den iiiien februarii XVCLXXXI is bij de vroetscap geanoyeert 
sekere ordonnantie vande vierschaer up 't salaris vande secretarissen ende 
boden, mitsgaders over die proceduren in arresten, vlotvaerdich recht, 
custingen ende anders, mitsgaders noch die ordonnantie op den talluyden 
der stede Alcmaer, naedemael die voors. ordonnantie van woorde tot 
woorde den vroetscappe voorgelesen zijn geweest. 
 
[in marge: vande buytenste brugge] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om sekere brugge an dese 
sijde van 't Paelhuys te besteden ende doen opmaken. 
 
[in marge: mitte arme weeskinderen 
tot Amsterdam van haere 
verlopen renten te accorderen] 
 
Sijn oic die selve burgermeesteren geauctoriseert omme mitte regenten 
van 't weeshuys tot Amsterdam van heuren verlopen renten op 
dese stede staende, te accorderen, ende constitutie brieven daer van te 
verlijen. 
 
[in marge: van een gevangenhuys 
te maken] 
 
Sijn noch burgermeesteren  geauctoriseert om een bequaem gevangenenhuys 
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te ordonneren ende te maken, zo ende aldaer zij bestgeraden sullen vinden. 
 
172 
 
[1581] 
 
[in marge: vande Schorelschedijck] 
 
Op 't versoeck van Claes Heyndricxss. Edam ende zijne medebroederen 
burgermeesteren deser stede in den jaere voorleden vertonende den vroetscap 
sekere apostillen bij die vande Noorderquaertiere op heurlieden twee requesten 
gestelt, waer inne zij refuseren d’ordonnantie vande Staten van Hollant 
nopende die betalinge vande Schorelschen dijck te voldoen: is geresolfeert 
dat die voors. burgermeesteren vande jaere voorleden bij requeste haere clachten 
doende  an mijn heeren Staten van Hollant ende versouckende dat heure Excellentie 
die vande Noorderquartier van een vaendel tot heur last staende , willen 
verlichten omme die penningen daer off te verstrecken tot betalinge vande 
voors. Schorelsche dijck, dat oic burgermeesteren deses tijts mit voorgaende 
consent vande vroetscap, haer sullen assisteren ende bij missive ofte 
anders mijn heeren Staten bidden dat zij tot ontlastinge van een 
vaendel voors. , willen verstaen ofte in promptis remedium te 
gebruycken dat die vande Noorderquartiere mijn heeren Staten 
ordonnantie voors. eerstdaechs willen effectueren. 
 
[in marge: Jan Claesz. Talman] 
 
Op huyden den xven februaris XVCLXXXI heeft die vroetscap, nae dat 
zij gesien ende gehoirt hadde sekere informatie bij de officier ende 
burgermeesteren gedaen tegens Jan Claesz. Talman als meer van zijn 
meesters genomen hebbende voor sijn termijnen dan die ordonnantie  vande 
vierschaer alhier toelaet, mitsgaders gevioleert hebbende ene 
auctoriteyt vande gerechte, verclaert dat zij raetsaem vint tegens 
hem te procederenderen volgende die voors. ordonnantie vande vierschaer, ende 
ingevalle die voors. Jan Claesz. van scepenen sententie in cas voors. 
gewesen hem mochte stellen appellant ofte reformant an den Hove 
van Hollant, dat burgermeesteren van wegen deser stede hem met recht 
sullen resisteren ten eynde die voors. ordonnantie vande vierschaer met 
vorder illusoer gemant worde. 
 
[in marge: vande verlaten officianten 
niet weder aen te 
nemen] 
 
Ende soe verre die burgermeesteren eenige ctd officianten vande 
stede om wettelicke oirsaecken mochten verlaten off priveren 
van heure offitien, dat daer off regyster gehouden sal worden 
ende die gedestitueerde bij andere regenten niet weer zal mogen 
angenomen worden. 
 
[in marge: vande abuysen inde regule- 
ringe van 't lant ende 
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concept der remedien] 
 
Hebben voorts die burgermeesteren in communicatie vande vroetschap geleyt 
sekere der Staten van Hollant missive van date den sestien 
januarii verleden, inhoudende eerst vande faulten ende abuysen in de 
regeringe van 't lant van Hollant, daer nae oic selver concept 
omme daer inne te remedieren waer inne die vroetschap nodich 
acht te letten op 't point vande ontfanck der Vroonen te brengen onder 
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[1581] 
 
Kennemerlant, ende Noorthollant vindende goet dat die van Alcmaer 
insisteren dat 't selve niet en gesciede het en waer d’ontfanger van 
Kennemerlant tot Alcmaer quam resideren. 
 
Vorder oic daer mentie wort gemaict vande gedeputeerden der Staten 
te verdelen zo in finantien, admiralteyt ende anders, die vroetschap 
vint goet dat die van Alcmaer mit die van 't Noorderquartier eendrachtilick 
sullen excipieren het accoort bij Zijne Excellentie tusschen die van Zuyt- 
ende Noorthollant in 't voorleden jaere gemact, als oic dat die van Noordhollant 
begeren te houden 't recht vande ontfanger in heur quartier te houden 
off te veranderen. 
 
Nopende 't xve lit vande  voors. Remedien, mentionerende vande schiltalen opte 
voet vande ce penning anni LXIX ofte xe penning anni LXIII, die 
vroetscap indachtich opte groote swaricheyden ende moeyten gevallen 
in 't laeste redresseren vande quoyeren vande ce penning,  en vint gansch 
niet geraden ofte oirbaer  eenige veranderinge daer inne te 
doen persisterende bij de quoyeren laest geredresseert. 
 
Ende 't gehele concept vande remedien voors., den vroetschap 
voorgelesen zijnde, hebben 't selffde goet geacht, gevende oic den gedepu- 
teerden deser stede volcomen last omme achtervolgende 't laeste articele 
vande voors. Remedien, die questien ofte geschillen die daer uuyt soude 
moeten spruyten te refereren an 't oordeel ende goede discretie van 
Zijne F.Genade. 
 
Aengaende die ordonnantie opte vergaderinge vande Staten gemaict, 
wort die bij de vroetscap geavoyeert. 
 
D’instructie voor d’advocaet van 't lant van Hollant, den vroetscap 
voorgelesen zijnde, heeft zij die selve zeer goet gevonden, achtende 
oic recht ende billick dat d’advocaet van 't lant hem daer nae reguleert. 
 
Soe veel angaet d’instructie voor die gecommitteerden van Zijne 
Prinse Excellentie ende den Staten neffens Zijne Excellentie ende voor die gecommitteerden 
ter finantien, mitsgaders voor die admiraliteyt neffens Zijne Excellentie uuyte 
edelen ende steden te committeren, die vroetschap vint die voors. instructien 
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goet ende acht se oic nodich om onderhouden te worden, welverstaende 
dat ten respecte vande dachgelden der voors. gecommitteerden als nu 
verhoocht tot xxxv st. 's daechs, die voors. gedeputeerden die selve 
dachgelden niet sullen moegen trecken dan voor die daegen in de welke 
zij in actuele dienste van 't lant zijn geweest. 
 
D’instructie voir die secretarissen mitsgaders die qualite instructie 
voor alle rentmeesters van gemeenen lants penning , vint die vroetschap 
insgelijcx oirbaer ende nodich om onverbreckelick onderhouden te worden. 
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[1581] 
 
Die vroetscap heeft oick volcomen macht gegeven den gedeputeerden 
deser stede op ten dachvaert reysende, omme mitten anderen te procederen tot 
nominatie vande personen tot Raden gecommiteerde ter finantien ende admiraliteyt 
daer aff hier voren mentie gemaict es. 
 
[in marge: approbatie vande lantraet] 
 
Op ten xvien dach februaris vorder in communicatie vande vroetscap geleijt zijnde 
het besoingne vande generale Staten laestmael tot Delft vergadert, ende 
in den eersten het point vande lantraet, die vroetschap persisterende bij haer 
voorgaende resolutie opten xxviiien octobris lestleden genomen, vint raetsaem dat die 
voors. lantraet bij provisie voor een halff jaere gestelt worde. 
 
[in marge: vande instructie vande 
finantie ende lantraet] 
 
Nopende die instructie vande finantie mitsgaders voor die geene die van 
wegen die lantraet gestelt sullen worden, die vroetschap verstaen 
hebbende dat bij die van Hollant daer inne geconsenteert es, vint niet 
raetsaem die selve te retracteren. 
 
[in marge: dat d' andere provintien die 
middelen in 't reijn sullen 
brengen ende vande quote 
van Hollant] 
 
Aengaende die corte memorie ende  instructie bij de generaliteyt gemaict opten 
staet der incommen vande middelen enz., die vroetschap acht hooch noodich 
dat die andere provintien achtervolgende 't advys van Zijne Excellentie  nae de eerstdaechs 
in 't reyn sullen brengen die middelen van consumptie in conformite van die 
van Hollant, welverstaende dat middeler tijt ende voor die vier maenten in de 
voors. memorie gementioneert die van Hollant gehouden sullen zijn 
haer oude maentelicke quote tot lxxxm gulden  toe te furneren sondermeer,  mits 
presenterende in de andere ccm gulden te gelden naer advenant heur voors. quote 
van  lxxxm gulden. 
 
[in marge: middelen om te furneren de 
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quote in de ccm gulden] 
 
Ende nopende die middelen van gelde daer toe, die vroetscap vint niet practi- 
cabel omme eenige personen op ruyteren ofte voetknechten te stellen, acht 
oic te sullen sijn een middel van cleyn proffijt dat men soude willen nemen den 
ce  penning vande vercofte immeubelen ende huysraet,  heeft der halven den 
gedeputeerden deser stede belast omme mit die vande Noorderquartier te 
raetslagen off men niet omme te furneren die quote vande Noorderquartier inde 
ccm gulden 's maents, soude moegen op elcke morgen sekere omslach maken 
off een seer  gracelick  convoy nemen vande waeren opte Naerder  geünieerde 
provintien ofte vande eene stadt van Hollant in d' ander gaende, welverstaende 
dat des stadts gedeputeerden verstaen hebbende die meeninge van die 
van Noorthollant an de regenten deser stede dat sullen overscrijven, verwachtende 
daer op 't advys vande vroetschap. 
 
[in marge: vande ii stuvers opte tonne bier] 
 
Die twee stuvers over elcke tonne bier tot laste vande brouwer, die 
vroetscap persisteert bij haer voirgaende resolutie daer inne hier toe 
consent gedragen wort, dan vint geenssins geraden 't bier bij de burgers 
ofte tappers inne te leggen, eenichsins meer te beswaren dat het als nu 
beswaert es.   
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[in marge: ii stuvers op elck gemet lants 
tot bevrijdinge vande convoyen] 
 
Vande twee stuvers op elck gemet lants om daer nae de die convoyen 
ende licenten te bevrijden, die vroetschap verstaet dat die belastinge 
vande convoyen bij de generalite gedaen, die van hollant niet an en gaen, 
also zij altijt hebben verclaert dat zij die convoyen in Hollant vallende subiet 
houden die assignatien daer op in Hollant gedaen mitsgaders die 
tegenwoirdige equippagie vande scepen. 
 
[in marge: vande die convoyen ende licenten 
een vierde part te verhogen] 
 
Daer vorder voorgeslagen wort vande convoyen ende licenten een 
vierde part te verhogen, die vroetschap en vint sulcx geenssins geraden 
op dat die negociatie waer inne 't lant van Hollant zijn macht gelegen 
es, niet en divertere in andere landen. 
 
[in marge: middelen van consumpsie] 
 
Beroerende 't concept vande middelen van consumpsien waer inne die 
Engelsche ende oosterse bieren worden verhoogt in imposte , 
die vroetscap omme te eliteren nieuwicheyt causerende veran- 
deringe, vint geraden dat men dien aengaende die oude impost 
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houde avoyerende  nochtans die affslach over 't bestiael als vande 

xxe totte xxxe penning. 

 
[in marge: impost van 't witsout] 
 
Nopende die impost op 't hondert wit sout van iiii gulden verhoocht op c gulden, 
die vroetschap in 't respecte vande turff bij de keten verbesicht 
die mede impost geeft, vint geenssins geraden eenige verhoginge 
te doen opdat die soutneringe niet divertere in andere provintien. 
 
[in marge: xii stuvers op te tonne harinck] 
 
Die xii stuvers opte tonne harincx  in de provintien gesleten wort 
affgeslagen om 't gemeene volcx  wille. 
 
[in marge: vande seep] 
 
Slaen oic off die verhoginge opte tonne seeps binnen die voors. 
provintien gesoden ende aldaer gesleten, persisterende bij de oude impost 
van ses stuvers opte tonne, ende vande seepe buyten die geünieerde 
provintien gesoden, vint raetsaem die geraemde drie gulden. 

 
[in marge: middelen om die faulten 
inde collectatie vande 
imposten te verhoeden] 
 
Nopende die middelen onder correctie voorgestelt waer bij men d' impost 
op die wijnen ende vreemde bieren soude moegen doen colleteren, 
die vroetscap vint die selve middelen zeer goet, behoudelicken 
dat men 't xve articele mentionerende dat geene grossiers minder sullen 
mogen affsetten dan bij de stucx sulcx zij die opgedaen hebben, wat 
claerder sal stellen. 
 
[in marge: middelen om die impost 
vande zeep te collecteren] 
 
Aengaende  het middel vande impost vande zeep te collecteren, die 
vroetscap soude die selve middelen voor goet annemen het en 
waer die gedeputeerden deser stede opten dachvaert van die van 
Amsterdam ofte andere verstonden sulcx niet oirbaerlick te zijn. 
 
[in marge: consent vande nieuwe 
lijste vande convoyen] 
 
Voorts hadden burgermeesteren die vroetscap voorgestelt hoe dat Jan Pauli 
ende Adriaen Duyck Corneliss. van Zijne F.G. hadden versocht acte van 
consent over die nieuwe lijste vande convoyen bij de geünieerde provintien 
voor drie maaenten geconsenteert, die vroetschap heeft den burgermeesteren 
toegelaten haerlieden daer van acte te verlenen. 
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[in marge: arrest van de scepen nae 
Spangien] 
 
Aengaende ’t arrest van de scepen nae Spangien ofte Portugael willende 
vaeren: die vroetschap ’t selve arrest goet vindende, auctoriseert haere 
gedeputeerden ten dachvaert om van die van Amsterdam ende anderen 
naerder te verstaen wat ordre men voortaen sal stellen over die scepen 
die nae Spangien ofte Portugael sullen willen varen. 
 
[in marge: tractement van hartoch 
Mathyas] 
 
Soe veel angaet dat die van Hollant voor ’t viie paert in ’t tracte- 
ment van hartoch Mathyas souden willen consenteren: die vroetscap 
verstaet niet dat men daer inne bewilligen zal nademael die 
van Hollant noyt hebben willen verstaen tot zijn gouvernement. 
 
[in marge: van nieuwe goude ende 
silveren penningen te slaen] 
 
Vorder rakende het point van nieuwe goude ende silvere penningen te 
slaen ende die selve voor dese tijt hoger te setten dan die alloye 
ofte evaluatie vermach: die vroetschap vint niet geraden dat die 
Staten van Hollant sulcx sullen angaen, so overmits die oncosten 
in ’t slaen, het hooch wisselen van het goede gelt als oic om die 
swaericheyden in ‘t affsetten. 
 
[in marge: continuatie van de middelen] 
 
Bij die van Hollant versocht zijnde consent van continuatie der 
middelen voor het toecomende halff jaer: die vroetschap, insiende die 
hoge noot ende behoefte van gelde ter oirloge, acht raetsaem ende nodich 
in de versochte continuatie te consenteren, behoudelick dat die 
gedeputeerde deser stede upten aenstaende dachvaert sullen insisteren 
dat die van Alcmaer niet meer mitte peyl over die wijnen bij de 
burgers ende ingesetene ingeleyt, dan die van Amsterdam ende andere stede 
worden beswaert, sullen oic anhouden om verlichtinge van de impost 
opte binnenlantse bieren. 
 
[in marge: gecommiteerden opten 
dachvaert] 
 
Sijn voorts meester Adriaen Anthonisz. ende meester Nanning van Foreest 
gecommitteert om opten dachvaert den xviiien februarii tot Delft geleyt 
te compareren, die voorgaende resolutien in te brengen ende in alle 
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voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren de meeste 
stemmen, mitsgaders in de pointe differentiael haer te refereren tot 
het oordeel van Sijne Fürstliche Genade. 
[in marge: van de Scorelsche dijck] 
 
Also Claes Heyndricxss. van zijne ende zijne confratreswegen 
als burgermeesteren van de jaere LXXX versochte dat die burgermeesteren 
tegenwoirdich souden aenvaerden ende doen effectueren die ordonnantie 
van mijn heeren Staten, nopende die betalinge van de oncosten an de 
Schorelsche dijck gedaen: soe heeft die vroetschap gepersisteert bij de 
resolutie daerop genomen den iiiien februarii lestleden. 
 
174v 
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[in marge: van een vaendel Walsche 
knechten in te nemen] 
 
Up huyden den xvien martii XVCLXXXI in communicatie van de vroetschap 
geleyt zijnde die missive van meester Nanning van Foreest ende meester Adriaen 
Anthonisz., mentionerende dat Zijne Excellentie repartitie gemaict hadde 
om die vaendelen van ’t regiment van capiteyn Michiel te verdelen 
tot Haerlem, Alcmaer, Edam etc., versouckende dat die vroetschap 
daerinne wilde bewilligen ende een vaendel van de selve knechte 
in de stadt ontfangen: waerop bij de vroetschap geresolveert es, dat 
zij geenssins geraden vint eenige vreemde knechten in dit quartier te 
ontfangen, maer soe Sijne Excellentie immers begeert die steden mit garnisoenen 
te voorsien dat hij die voors. stede toeschicke die knechten opte 
repartitie van ’t Noorderquartier staende daer van zij bereyt zijn. 
 
[in marge: mitte regenten van ’t Honsbosch 
van ’t gemeen lants erff 
te accorderen] 
 
Worden burgermeesteren bij de vroetschap geauctoriseert om mitte 
hooftingelanden ofte regenten van de Honsbosche te handelen 
over die mangelinge van ’t gemeen lants erff tegens ander erff 
an de noortzijde in de Voormeer, dat burgermeesteren haer aenwijsen 
sullen ende mitten selven te accorderen zo sij ’t selve best te wege 
connen brengen. 
 
[in marge: van de keur van ’t hart dack 
te vernieuwen] 
 
Is voorts geresolveert dat men die keure van ’t hart dack zal 
renoveren, mits dat men daer van eximeren zal die soutketen, die 
mit riet sullen moegen decken over die pannen ende cuypen, omme 
te verhoeden die groote scade die de panluyden souden lijden deur 
het druypen ende in de cuypen. 
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[in marge: dat Zijne Excellentie officiers zal 
mogen stellen over die 
domeynen] 
 
Up huyden den xviiien  martii XVCLXXXI in communicatie van de vroetscap 
geleyt zijnde die missive van meester Adriaen Anthonisz. ende meester Nanning van 
Foreest, versouckende advys op sekere pointen daerop rapport genomen is, 
ende eerst off men Zijne Excellentie volle macht sal geven omme officieren 
ende rentmeesters te stellen over die domeynen: die vroetscap vint niet 
onbillick dat men Zijne Excellentie sulcke macht geve, mits dat die gedeputeerden 
deser stede sullen letten ende Zijne Excellentie aendienen dat die rentmeester van de 
Vroonlanden ende andere haere residentie mogen houden ter plaetse daer die 
huysluyden ende pachters van de domeynen geryffelicxte haer betalinge 
moegen doen. 
 
[in marge: off Zijne Excellentie een lieutenant 
zal mogen stellen] 
 
Voorts off Zijne Excellentie buyten Hollant ende Zeellant weesende een lieutenant 
sal moegen stellen: die vroetschap en vint ’t selve niet geraden, maer 
dat men ’t selve beleeffdelicken sal offslaen. 
 
[in marge: van een vaendel Walsche 
knechten] 
 
Andermael in communicatie van de vroetscap geleyt zijnde, hoe dat Zijne Excellentie 
ernstelicke begeert dat die van Alcmaer ontfangen sullen een vaendel 
Walsche knechten van capiteyn Michiel, heeft die vroetscap gepersisteert 
bij haer voorgaende resolutie daer bij wegende zo immers Zijne Excellentie 
een vaendel van de voors. knechten binnen Alcmaer wil leggen, dat die 
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gedeputeerden deser stede dan sullen insisteren dat die voors. knechten opte 
repartitie van ’t Noorderquartier in de plaetse van de andere vaendels 
worden gestelt ende dat die van Alcmaer bij de gedeputeerden van 
’t Noorderquartier belofte gedaen ende oic acte verleent worde om die 
selve knechten alle weke haer leninge ende service te betalen 
 
[in marge: genomineerde personen tot 
raden, neffens Zijne Excellentie 
finantie ende admiraliteyte] 
 
Up huyden den xxien martii anno XVCLXXXI sijn bij de vroetscap 
collegialiter vergadert zijnde, genomineert Jan Janss. Steenhuys, meester Adriaen 
Anthonisz., Evert Jansz. Stuyling, Heyndrick van Sonnevelt ende Anthonis 
Willemsz. Sonck, omme daer uuyt ende uuyt andere personen bij de andere 
steden van Hollant te nomineren twintich personen bij Zijne Excellentie gecosen te 
worden tot raden, neffens Zijne Excellentie gecommitteerden ter finantie 
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ende admiraliteyt 
 
[in marge: den kinderen van Dirck 
Jorisz. Cuyper te 
contenteren] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert den kinderen van Dirck 
Jorisz. tymmerman van haer offgebroken schuyer ende offgenomen 
erff achter haer huys opten dijck in ’t beleg offgebroken, te contenteren 
nae advenant buyeren ende lendens. 
 
[in marge: moellersloon verhoocht] 
 
Is voorts den molenaers bij de meeste stemmen van de vroetschap 
gegont dat zij van nu voortaen voor maelloon, halen ende thuys 
brengen sullen moegen ontfangen van een sac rogge drie groot 
ende van een sac tarv twee stuvers. 
 
[in marge: van de knechten te 
ontfangen] 
 
Up huyden den xien aprilis anno XVCLXXVI alzoe daer een vendel 
knechten voor die boom es, versouckende binnen die stadt ontfangen te 
worden, volgende die wil ende ordonnantie van Zijne Excellentie. Soe es bij de 
vroetschap ende capiteynen van de schutterie geresolveert dat men in alre ijle 
een expressebode sal schicken an Thorenburch ende meester Nanning van Foreest 
tot Amsterdam zijnde, omme te hebben gelijcke acte van de Staten, beroerende 
die betalinge van de knechten ende haere service als die van Edam, Moninckedam 
ende Purmereynt gegeven es, ende dat men als dan gelijck die voors. steden oic 
die knechten ontfangen zal op sekere voorwaerden, die burgermeesteren mitten 
capiteyn beroerende die ordre ende discipline op den knechten te houden, maken sullen. 
 
[in marge: gecommitteerden om te 
vorderen het groote request] 
 
Up huyden den xvien aprilis XVCLXXXI sijn Jan Janss. Steenhuys ende Cornelis 
Willemsz. Croon gecommitteert om te reysen tot Amsterdam bij de Staten 
ende aldaer haer te voegen mit meester Nanning van Foreest ende meester Adriaen 
Anthonisz. om gesamenderhant te vorderen die requeste bij den stadt an de 
Staten overgegeven, om te hebben die Wage sekere landen van de abdye etc., 
ende tot dien fyne te doen sulcke schenckagie als zij tot vorderinge van de voors. 
sake achten sullen nodich te zijn. 
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[in marge: advoy van ’t accoort mit 
Aelbert Cornelisz. gemaict] 
 
Heeft voorts die vroetscap geavoyeert het accoort bij burgermeesteren gemaict 
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mit Aelbert Cornelisz. Comans, beroerende die affdoeninge van de lijffrente 
van c gulden 's jaers te lossen mit vic gulden, mitsgaders van de lossrente van 
xii gulden 's jaers te lossen mit iic gulden mitte verlopen renten van dien ende daer 
tegens hem in pantschap te gonnen het Suysoort ende voorts in eygendom 
te laten volgen een stuckgen lants leggende in ’t loot, toebehoirt hebbende 
den bagijnen, ende alzoe den voors. Aelbert Cornelisz. bovendien noch rest 
omtrent iic gulden, zo worden burgermeesteren geauctoriseert den selven 
Aelbert Cornelisz. in betalinge van dien te vercopen een stuckgen lant 
van de bagijnen ofte papengilt. 
 
[in marge: gelt op lijffrenten te lichten 
van xiiii gulden ten hondert] 
 
Heeft noch die vroetscap den burgermeesteren geauctoriseert om 
sekere penningen op lijffrenten te lichten nae advenant xiiii gulden ten 
hondert ten lijve van een persoon om daermede die sware lijffrenten 
opte stadt staende off te lossen. 
 
[in marge: den kercke een bede 
deur die stadt ende iiic 
gulden op renten te lichten] 
 
Alzoe die kercke nootelicke gerepareert moet zijn, off anders gescapen 
es te vervallen: soe es bij de vroetscap geresolveert dat men 
den kercke tot haere reparatie zal laten volgen een bede duer die 
stadt ende zo ’t selve niet strecken mach, zo auctoriseert die vroetscap 
den kerckmeesteren op renten, ’t sij lijff- ofte lossrenten, te moegen lichten 
drie hondert gulden. 
 
[in marge: auditeurs van de rekeninge 
van collecteurs van de 
poortere Geerssen ce penning] 
 
Sijn voorts Jan Cornelisz. Comans, IJsbrant Allertss., Jan Claesz. ende 
Harck Jansz. mijn heers gecommitteert om te hoiren, visiteren ende 
te sluyten die rekeninge van de collecteurs van de poortere Geerssen 
in Geestmerambocht ende oic die rekeninge van de collecteurs van de ce 
penning de annis LXXV, LXXVI, LXXVII ende LXXVIII ende oic die 
rekeninge van Pieter Michielss. collecteur van de oncosten van den 
Hontsbosche. 
 
[in marge: van de backers haer loon te 
verhogen onder conditie] 
 
Sijn burgermeesteren geauctoriseert om ’t loon van de backers een halve 
stuver op elcke sacke te verhogen onder conditie dat die backers 
sullen overgeven dat zij ’t deech niet sullen laten treden off wercken 
bij eenige vrouwen op sulcke pene als burgermeesteren daer op stellen 
sullen. 
 
[in marge: die waerschap van de duyn- 
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cavel te deporteren] 
 
Up huyden den xixen aprilis anno XVCLXXXI heeft Reynier Cromhout 
burgermeester, den vroetscap collegialiter vergadert zijnde, rapport gedaen van ’t gunt 
Letare lestleden opte rekeninge van de Hontsbosche bij de hooftingelanden gere- 
solveert es. Ende alsoe onder andere geresolveert es dat yegelicke cavel 
voor zijn waerschap responderen zal volgende de sententie provisionael ende die 
rentmeester meester Geraert Boot een merckelicke somme ’t gemeen bij slot van rekeninge 
schulden blijft. Zo heeft die vroetscap goet gevonden dat men den voors. rentmeester 
van zijn waerschapschap van de duyncavel bij provisie zal deporteren ende een 
ander in sijn plaetse stellen. 
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[in marge: van provoost, dienaers ende 
vaendrich] 
       (bij advys van de capiteynen van de scutterie) 
Up huyden den xxiiiien aprilis anno XVCLXXXI is,    ^    bij de vroetschap gere- 
solveert ende geordonneert dat die geene, die tot prvoost, provoosts lieutenant, 
provoosts dienaer ofte vaendrich gecosen wort, gehouden zal zijn die 
selve offitien te bedienen voor een jaere, die selve offitien mit gelt 
te mogen offcopen. 
 
[in marge: den gedeputeerden opten 
dachvaert volle macht 
te geven] 
 
Up huyden den xiiiien may XVCLXXXI in communicatie van de vroetschap geleyt 
zijnde sekere missive van Zijne Excellentie van date den viiien deser, inhoudende 
verscheyden pointen. Ende eerst off men de gedeputeerden elcker stede zal 
volcomen macht geven om op alle die pointen die in de vergaderinge van de 
Generale Staten geventileert zijn ende voorts in alle voorvallende saecken, te 
moegen resolveren ende hem conformeren den meeste stemmen: die vroetschap 
nae voorgaende communicatie, heeft heurder stede gedeputeerden die versochte 
auctoriteyt ende last gegeven ende nopende van de gedeputeerden van Staten van 
Hollant die in de vergaderinge van de Generale Staten sullen worden gecommitteert 
off gecommitteert zijn: die vroetschap vint oic raetsaem die gecommitteerden 
van Hollant te geven gelijcke macht als die gedeputeerden van Vlaenderen 
hebben, welverstaende dat die selve gedeputeerden in hoochwichtiche saken 
sullen nemen haer regres an de Staten van Hollant tot Amsterdam 
vergadert sonder eenich vorder rapport an elcke stadt te nemen. 
 
[in marge: van de munte ende abusen 
der selver] 
 
Het iie point beroerende ’t placcaet van de munte mitsgaders ’t remedieren opte 
abusen der selver: die vroetschap auctoriseert insgelijcx haere gedepu- 



461 

 

teerden om te hoiren het advys van d’andere steden van Hollant ende hem 
te conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: van de lantraet] 
 
Nopende het derde point off men die gerequireerde lantraet zal evenwel 
erigeren off al schoon die van Geldre, Utrecht ende Overijssel daer inne 
niet wilden consenteren: die vroetschap acht hoochnodich dat die lantraet 
eerstdaechs geërigeert worde ofte gehouden worde voor geërigeert off al schoon 
sommige provincien noch eenyge uuytvluchten maeckten, auctoriserende mits 
desen haer gedeputeerden soo men van wegen die van Hollant eenyge 
andere raden souden moeten eligeren, dat zij sulcx sullen moegen doen als in ‘t 
vierde der voors. missive. 
 
[in marge: van de pointen differentiael] 
 
Nopende die pointen differentiael tusschen die van Hollant ende die Generaliteyt: 
die vroetschap soude wel accorderen liiii gulden van ’t sout onder conditie 
dat die van Zeellant insgelijcx ’t selffde sullen doen, onder conditie oic zo verre 
die van Delft oic consenteren in de ii stuiver voor den brouwer, houdende nochtans 
voor affgeslagen die stuiver opte tonne bier voor die condtschappers. 
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[in marge: van de vim gulden] 
 
Het seste van de vim gulden bij die van Hollant bij maniere van liberalite 
geaccordeert voor 't interest voor die iicxlm gulden Palavicino ende Spinola, 
die vroetscap auctoriseert haere gedeputeerden omme mitte anderen middelen 
te ramen die selve vim gulden in promptis te furneren. 
 
[in marge: middelen van contributie 
te raemen] 
 
Het sevende omme mitte andere provintien te raetslaegen ende te resolveren 
omme in cas van vertreck ofte delay van de Generaliteyt op die saecken ordre 
te stellen oft een prompt middel van gelde te .hebben: die vroetscap 
geeft heure gedeputeerde last om mit die van Noorthollant daer over te 
raetslagen ende inne te brengen alsulcken advys als zij ten besten van ’t lant 
nodich sullen vinden. 
 
[in marge: continuatie der middelen] 
 
Auctoriseert haere gedeputeerde omme te consenteren in de continuatie 
der gemeene middelen voor een vierendel off halff jaer van julii 
toecomende. 
 
[in marge: forme van de nieuwe eedt] 
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Geleyt weesende in communicatie van de vroetscap die forme van eede 
die voortaen bij officieren ende andere in dienste van ’t lant zijnde, zoude 
worden gedaen, Zijne Fürstliche Genade als hoge oevericheyt van de graeffschappen 
van Hollant, Zeellant ende Vrieslant, mitsgaders die Staten van de selven 
lande gehou ende getrou te weesen etc., die vroetschap vint raetsaem 
zoe verre die andere steden van Hollant die selve eedt willen voor goet 
annemen, dat oic die van Alcmaer haer den selven steden sullen conformeren. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
dachvaert] 
 
Sijn voorts gecommitteert meester Adriaen Lantmeter ende meester Nanning van 
Foreest om die voorgaende advysen in te brengen op alle andere voorvallende 
saecken te helpen resolveren ende hem te conformeren den meesten stemmen. 
 
[in marge: van de betalinge van de knechten] 
 
Up huyden den xxven may XVCLXXXI in communicatie van de vroetschap collegialiter 
vergadert geleyt zijnde, hoe dat die knechten binnen deser stede geene 
betalinge en connen gecrijgen van de tijt dat zij binnen deser stede in 
garnisoen gelegen hebben, niettegenstaende der Staten belofte ende expresse 
ordonnantie van Zijne Excellentie bij de welcke den magistraten tot Alcmaer 
geordonneert wort den voors. knechten uuyte middelen tot Alcmaer vallende te 
betalen. Ende alzoe die langer sonder betalinge haer niet connen noch 
moegen onderhouden: soe es bij de vroetscap geresolveert dat burgermeesteren 
den pachters van de gemeene middelen binnen deser stede sullen belasten geen penningen 
over te leveren dan in heuren handen ende dat men middeler tijt een sal committeren 
tot Hoorn te reysen ende aldaer iii off iiiic gulden van de rentmeester ofte Gedeputeerde 
raden te lichten ende daermede den knechten eenich contentement te geven ende 
te sien wat bij de Staten van de betalinge geordonneert wort. Ende zoe 
daerinne bij de Staten niet mitten eersten voirsien wort, dat burgermeesteren 
den knechten uuyte middelen sullen betalen volgende d’ordonnantie van Zijne Excellentie. 
 
[in marge: Lobbrant Coren tot Horen] 
 
Is voorts Lobbrant Jacobss. Coren, secretaris bij de vroetschap gecommitteert tot Horen 
te reysen ende die voors. iii off iiiic gulden van de rentmeester ofte gedeputeerden te lichten tot 
betalinge van de knechten. 
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[in marge: Pieter Michielss. beyerman 
xxxvi gulden 's jaers] 
 
Is voorts Pieter Michielss. beyerman geaccordeert dat hij van nu voortan 
van de stadt voor ’t beyeren zal genieten jaerlicx ses ende dartich gulden 
onder conditie dat hij hem an de stadt voor sekere jaeren verbinden 
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ende geen meer loon eysschen zal. 
 
[in marge: verhoginge van de maentelicke 
quote tot lxxxiiim gulden] 
 
Up huyden den iien junii anno XVCLXXXI in communicatie van de vroetscap 
geleyt zijnde sekere missive van de burgermeester Nyenburch ende meester Nanning 
van Foreest wesende opten dachvaert tot Amsterdam, inhoudende hoe dat 
alle die steden van Hollant, uuytgesondert der Goude, bewillicht hebben in de 
verhoginge van de maentelicke quote tot lxxxiiim gulden ter maent. Ende dat 
Zijne Excellentie versocht heeft clm gulden in promptis op te brengen tot betalinge 
van de knechten in Vrieslant etc. Is bij de selve vroetschap om die hooge 
noots wille geconsenteert in de voors. verhoginge van de maentelicke quote 
voor den tijt van drie maenten. Ende dat men die xxvi off xxviim gulden, 
weesende die quote van die van Hollant in de penningen bij Zijne Excellentie in 
promptis versocht, sal lichten uuyte gemeene middelen, mits dat die 
selve xxvi off xxviim gulden die van Hollant strecken sullen in affcortinge 
van haere voors. maentelicke quote. 
 
[in marge: approbatie van de vercopinge 
van een stuckgen lants 
bij burgermeesteren vercoft] 
 
Heeft voorts die vroetschap geavoyeert die vercopinge van een 
stuckgen bagijnenlant leggende tot Akersloot, groot omtrent 
xvc bij burgermeesteren an Dirck Jacobss. van Akersloot vercoft voor 
viicl gulden. 
 
[in marge: hoe men die quote van de 
Noorderquartiere vinden 
zal] 
 
Up huyden den viien junii XVCLXXXI in communicatie van de vroetschap 
geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerde raden ende van Zijne Excellentie 
daer beneffens overgesonden, vermeldende dat men ’t advys van de vroetschap zal over- 
brengen bij wat middelen men die quote van de Noorderquartiere in de penningen bij Zijne 
Excellentie in promptis tot betalinge van de knechten versocht zal vinden, is bij de 
vroetschap goet gevonden dat men die selve quote zal lichte uuyte middelen. 
Ende zo ’t selve niet en mach geschien, dat men dan die penningen van de selve quote 
op interest zal lichten ende daer voren verbinden die middelen van de maenten van may, 
junii ende julii, ende zo oic die penningen op interest niet te becomen zijn, dat men dan 
die selve zal lichten zo uuyte dorpen als die steden van desen quartiere bij forme 
van leeninge ende nae advenant die ce penning anni LXXVII. 
 
[in marge: meester Nanning tot Horen] 
 
Is voorts meester Nanning van Foreest gecommitteert tot Hooren opten dachvaert te 
reysen, die voorgaende resolutie voor advys in te brengen daerop ende andere 
voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren den meeste ofte beste stemmen. 
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[in marge: Cromhout opte dachvaert 
tot Amsterdam] 
 
Is voorts geresolveert dat Reynier Cromhout burgermeester, die dachvaert 
tot Amsterdam bewaeren ende in de vergaderinge compareren zal ter tijt toe meester 
Nanning off meester Adriaen daer compt opte selve dachvaert. 
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[in marge: om te furneren die xiiimvc 
xxiii gulden] 
 
Up huyden den xien junii XVCLXXXI in communicatie van de vroetschap geleyt 
wesende sekere acte van resolutie upten ixen junii tegenwoirdich in de 
vergaderinge van de steden tot Hoorn genomen, beroerende het furnissement van de 
xiiimvc xxiii gulden als die quote van Noorthollant in de lvm gulden bij Zijne Excellentie 
versocht: die vroetschap heeft die selve acte voor goet genomen, mits dat men 
daer bij voege dat die van de Noorderquartier van de voors. somme gerembourseert 
sullen worden uuyte leste paye van de Le penning ofte uuyte eerste omslach 
die over die landen gedaen zal worden, auctoriserende oic die gedeputeerde 
deser stede haer in desen zo wel als andere te conformeren die opinie 
van d’andere steden van Noorthollant. 
 
[in marge: meester Nanning tot Horen 
gecommitteert] 
 
Is voorts meester Nanning gecommitteert tot Horen opten dagvaert te reysen 
die voorgaende resolutie inne te brengen ende hem te conformeren als 
voren. 
 
[in marge: den weeskinderen tot 
Amsterdam een constitutie- 
brieff te verlijden] 
 
Sijn burgermeesteren geauctoriseert die verlopen renten van de arme weeskinderen 
tot Amsterdam op dese stede staende, te reduceren tot hooftpenningen, ende den 
en selven weesen daervan een constitutiebrieff te verlijden nae advenant 
die hondert gulden een pont groot 's jaers. 
 
[in marge: van de Engelsman die opte 
eylanden van Indien] 
 
Up huyden den xxiiien junii anno XVCLXXXI in communicatie van de 
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant 
van date den xvien junii jegenwoirdich ende eerst den xxiien der selver den 
burgermeesteren behandicht. Ende nemende voor het tweede point der selver 
missive, van sekere Engelsman te consenteren een reyse opte eylanden 
van Indien tot dienste van Hollant: die vroetschap insiende niet 
alleen die behoefte ter equipaque van de scepen daer toe nodich zijnde, maer 
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oic die groote hasart in ’t occuperen  ende behouden van de voors. eylanden, vint 
geenssins geraden den voors. Engelsman daertoe last te geven. 
 
[in marge: van de Goutse sluys] 
 
Nopende het vierde articel tot wiens costen die Goutse sluys staende dese 
oorloge gebroken, weder zal worden gemaict bij die van Hollant ofte 
steden daerinne gehouden: die vroetscap in ’t respect dat in Noorthollant 
veel sluysen ende bruggen gedurende het oirloge gebroken zijn, die welcke 
nochtans gerepareert zijn tot laste ende coste van de gheenen die daer bij zijn 
geproffyteert, en acht niet onbillick dat die selve gebroken Goutse sluys 
zal gerepareert worden bij die geene die daer bij proffijt genieten. 
 
[in marge: van ’t gouvernement van de 
lande Zijne Excellentie te defereren] 
 
Opten xxven junii XVCLXXXI weder in communicatie van de vroetscap geleyt 
zijnde die voorgementionneerde missive ende namentlick het eerste point 
inhoudende van ’t gouvernement van de lande onder sekere articulen Zijne Excellentie 
te defereren ende hem eede van getrouwicheyt aff te nemen als oick bij de 
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Staten hem eede te doen: die vroetschap vint hoochnodich dat men Zijne 
Fürstliche Genade als hoge oeverichet ’t gouvernement deferere ende toestae in manieren 
ende voegen als in ’t lange vervaet es in ’t concept van ’t voors. gouvernement 
den vroetschap van woorde tot woorde voorgelesen. 
 
[in marge: van de ordonnantie opte vergaderinge 
van de Staten ontfangers] 
 
Van de ordonnantie upte vergaderinge van de Staten, mitsgaders van de 
drie collegien ende ontfangers van gemeen lants penningen in beyde quartieren: 
die vroetschap ten eynde eens die abuysen zoe wel in de vergaderinge 
van de Staten als oic in ’t besoingne van de gedeputeerden der selver mitter- 
daet moegen worden gecorrigeert, vint insgelijcx zeer nodich dat die 
selve concepten eerstdaechs in ’t werck worden gestelt, welverstaende dat 
die van stadtswegen upten dachvaert in Den Haege sullen compareren, hart 
sullen anhouden dat in den Noorderquartiere geen veranderinge in den 
ontfanger en geschiede, mits dat die van Zuythollant toegelaten wort in 
haer quartiere, alsulcke ordre op 't verlaten ofte instellen van de ontfangers te 
stellen als zij te rade vinden sullen. 
 
[in marge: van de nieuwe verpondinge] 
 
Het iiie point van de voors. missive mentionererende van de nyeuwe verpondinge, 
die vroetschap die saecke overgewegen als insonders die swaricheyden 
in ’t redressement van de laeste quoyeren, en vint geenssins geraden eenige 
nieuwe verpondinge te maecken. 
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[in marge: van de pensioen van hartoch 
Mathyas] 
 
Nopende ’t versochte consent van die van Hollant in de jaerlicxe pensioen van de 
Lm gulden ten tractemente van de hoocheyt van de hartoge Mathyas: die vroetscap 
regart nemende over die groote lasten van die van Hollant, mitsgaders opte behoefte 
van gelde, acht veel raetsamer Zijne Hoocheyt eens voor al een geschenck te 
doen dan te consenteren in de voors. versochte jaerlicxe pensioen. 
 
[in marge: van ’t scoutambocht 
van Amsterdam] 
 
Aengaende ’t laeste point van die van Amsterdam restoir te doen van de 
xxm gulden mitte welcke zij het schoutambocht haerder stede hebben beleent 
bij tijde van de regente, die hartochinne van Parma: die vroetscap insiende 
die behoefte van gelde en verstaet niet dat men die van Amsterdam eenige 
restitutie zal doen, latende nochtans die van Amsterdam die nominatie van 
een officier zo vele zij daer toe gerechticht zijn. 
 
[in marge: gecommitteerde opten dachvaert 
in Den Haege] 
 
Is voorts meester Adriaen Anthonisz. gecommitteert upten dachvaert in De 
Haege te reysen, die voorgaende resolutien voor advys in te brengen daer- 
op ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hem te corformeren den meesten 
stemmen. 
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[in marge: van ’t pesthuys] 
 
Heeft voorts die vroetscap geavoyeert die vercopinge van ’t pesthuys 
bij burgermeesteren an joncheer Diedrich Sonoy vercoft om iiiiclxxxvii½ 
gulden gereet gelt ende dat men ’t pesthuys ordonneren zal an ’t huys van 
Pieter Stock, staende op 't eynde van de Paternosterstraet ende ’t selve tot een 
pesthuys bequaem maecken, mit bedtsteden ende andere behoeften. 
 
[in marge: de kerck iiii off vc gulden op 
renten te moegen nemen] 
 
Up huyden den xxixen junii anno XVCLXXXI heeft die vroetschap 
geauctoriseert den kerckmeesteren omme opte kercke totte nootelicke 
reparatie der selver op lijff- ofte lossrenten te moegen lichten, die somme 
van iiii off vc gulden ende dat boven die iiic gulden die haer van 
te voiren bij de vroetschap geaccordeert waeren op lijff- ofte lossrenten 
te lichten. 
 
[in marge: pensioen van Jan Jansz. 
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bosdrager] 
 
Is voorts bij de vroetschap Jan Jansz. bosdrager gegont dat hij van 
nu voortaen tot een jaerlicxe pensioen van des stadts brieven te dragen 
ende te brengen, genieten zal twaelff gulden 's jaers. 
 
[in marge: van Euwout Rijckertss.] 
 
Sijn burgermeesteren geauctoriseert Euwout Rijckertss. te contenteren 
van zijn erff van ’t huys op 't eynt van ’t Dronkenoort tot behoeff van de 
straet gelaten, nae advenant anderen van gelijcke saecken genoten hebben, 
offslaende ’t gunt bij hem op ’t selve ter goeder rekeninge ontfangen es. 
 
[in marge: van de pestmeester] 
 
Sijn voorts mede burgermeesteren geauctoriseert om een bode an diversche 
dorpen ende plaetsen te schicken om een pestmeester te becomen ende mitte 
selve dan te accorderen zoe nae doenlick wesen zal. 
 
[in marge: van de groote van de polders Zijne 
Excellentie over te seynden] 
 
Up huyden den xen julii anno XVCLXXXI in communicatie van de vroetschap 
geleyt zijnde sekere missive van Zijne Excellentie,  versouckende dat men 
zal overseynden die groote ende morgentalen van de polders in de jurisdictie 
deser stede gelegen: is bij de selve vroetscap geresolveert dat men omme 
Zijne Excellentie te gehoirsamen die voors. groote ende morgentalen hem zal 
overseynden. 
 
[in marge: van de uuytsprake van Zijne Excellentie 
van ’t voorstemmen] 
 
Is voorts geresolveert dat men van deser stedewegen acte zal passeren 
van ’t aggreëren ende van waerden te houden die uuytspraecke bij Zijne 
Excellentie gedaen off noch te doen van ’t voorstemmen ende sidtplaetse van de 
steden in de vergaderinge van de Staten ende te beloven tot geeniger tijt tegens 
die selve uuytsprake te opposeren. 
 
[in marge: gecommitteerden opten dachvaert 
in Den Haege] 
 
Sijn voorts die burgermeester Cromhout ende Jan Steenhuys gecommitteert opten dachvaert 
in Den Haege te reysen, die resolutien van de vroetscap inne te brengen daerop 
ende alle voorvallende saecken te resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen 
ende voorts te vorderen die expeditie van de requeste van de stadt. 
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[in marge: van de Scorelsche dijck ende 
die middelen in te houden] 
 
Voorts alzo burgermeesteren bij den Hove van Hollant gecondempneert tegens 
den annemers van de Schorelschendijck in de somme van xiim gulden offslaende ’t gundt 
daerop betaelt es, soe es bij de vroetschap geresolveert dat men an den 
gedeputeerden van ’t Noorderquartiere sal scrijven dat zij den burgermeesteren sullen 
laten volgen die penningen bij de Staten van Hollant geconsenteert totten voors. dijck volgende 
die acte daer van zijnde, ende zoe in weygeringe blijven die selve penningen te 
laten volgen, dat burgermeesteren in sulcken gevalle die middelen van de pachters 
binnen deser stede wonende, sullen inhouden ende ontfangen zo lange dat zij die 
penningen in de voors. acte begrepen mitte costen daeromme gedaen, ontfangen sullen 
hebben. 
 
[in marge: van ’t gat bij de Vriesche- 
poort daer die stroom 
deur compt] 
 
Sijn voorts burgermeesteren ende gerechte mitte fabryckmeesteren gecommitteert om 
inspectie te nemen up 't gat bij de Vriesschepoort daer deur die stroom 
passeert in de stadt, ende zo zij bevinden oirbaer dat ’t selffde gat verleyt 
worde, dat zij in sulcken gevalle ’t selve gat moegen leggen tot sulcken 
plaetse als zij bevinden sullen voor die gemeente alder oirbaerlicxte te zijn. 
 
[in marge: van de turffmarct in de oude 
vesten] 
 
Sijn noch burgermeesteren geauctoriseert om die turffmarckt van de Mient 
in de oude gracht ofte vesten te ordonneren, mits dat die burgermeesteren 
eerst ordre sullen stellen up 't diepen. 
 
[in marge: dat die gecommitteert wort 
die commissie moet annemen, 
ende hoe veel zijn dachgelden 
weesen zullen] 
 
Is voorts geresolveert dat van nu voortaen alle die gheene, ’t zij 
burgermeester, scepen ofte vroetscap, die gecommitteert worden om van stadts- 
wegen te reysen op eenyge dachvaerden ofte elders gehouden sullen zijn, 
die selve commissie aen te nemen ende te effectueren ten waer hij enyge wettelicke 
excusatie wiste voor te weynden opte verbeurte van ses gulden voor elcke 
dach dat hij in weygeringe blijft, des sal die selve gecommitteerde ’s daechs 
voor teercosten genieten xxx st. behalven wagen ende schuytvrachten. 
 
[in marge: met doctor Frans medicum 
te handelen] 
 
Up huyden den xxviien julii XVCLXXXI is bij de vroetscap collegialiter 
vergadert zijnde, geresolveert dat burgermeesteren sullen handelen mit doctor 
Frans medecijnmeester, jegenwoirdelick in dienst der stede Dordrecht zijnde, ende hem 
offereren vrij stadtsexcijs, mitsgaders exemptie van personele lasten als van 
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scutterie nachtwaeck ende diergelijcke, ende opte plaetse van de huyshuyer hem 
presenteren 's jaers vijftich gulden off zoe veel min off meer als zij mit hem connen 
accorderen, mits dat hij hem an de stadt voor vier ofte vijff jaeren zal verbinden. 
 
[in marge: van ’t waterpoortgen 
op Lutkoudorp] 
 
Worden voorts burgermeesteren mitte gerechte geauctoriseert omme tot versouck van de 
buyeren van Lutkoudorp te besichtigen ende te ordonneren een plaetse daer men 
een waterpoortgen nae Outdorp zal maken, ende ’t selve gedaen zijnde, die van 
Lutkoudorp voor te houden dat zij ’t selve tot heuren costen doen, mits dat die stadt 
daer toe sal geven die steen tot het selve poortgen behoevende, ende zo die buyeren 
van Lutkoudorp ’t zelve refuseren te doen, dat men dan mit ’t stellen ofte maken 
van ’t voors. waterpoortgen voor dese tijt niet zal voortgaen. 
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[in marge: van de 8 off 9 scepen bij Zijne 
Excellentie voor Anjou versocht] 
 
Up huyden den viiien augusti anno XVCLXXXI in communicatie van de vroetschap 
collegialiter vergadert, geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerden 
van Noorthollant, inhoudende dat die burgermeester van Mechelen deur bevel 
Zijnder Excellentie versouck gedaen heeft van acht off negen scepen die men 
hier souden weeten te becommen tot dienst van de hartoge van Anjou: die 
vroetschap nae lange verhandelinge, vint geraden den voors. burgermeeester van 
Mechelen voor antwoort te geven dat alhoewel die van Alcmaer op 't 
scrijven Zijnder Excellentie den hartoch van Anjou gaerne in desen souden 
seconderen, dat zij nochtans geen middel noch wech en sien omme die versochte 
equippagie uuyt te voeren ende te becostigen, ende dat die selve burgermeester 
zijn versouck zal addresseren an de Staten van Hollant.   
 
[in marge: van de costen van ’t proces bij den 
oeversten tegens Slacht 
geleden] 
 
Soe veel angaet die costen bij den oeversten Sonoy gedaen in ’t proces tegens 
Pieter Slacht: die vroetschap vint raetsaem dat het collegie van 
Noorthollant worde geauctoriseert om naerder te verstaen off die van de 
Noorderquartier eenyge laste hem gegeven hebben om tegens Pieter 
Slacht bij apprehentie ofte anders te procederen, ende nae ’t selve hemluyden 
blijcken zal nae haer conscientie hem die geëyschte somme ten principale 
te passeren in rekeninge oft aff te slaen, behoudelick dat men niet en 
verstaet dat tot ’s lants coste ofte laste zal comen ’t geene die voors. 
oeverste uuyt saecke van zijne continuatie heeft moeten gelden 
achtervolgende ’t appoinctement van de Hove van Hollant. 
 
[in marge: van de nieuwe verpondinge] 
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Voorts mede in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde sekere missive 
van de Staten van Hollant, ende eerst het ie point mentionnerende van 
te verwilligen in de verpondinge bij Zijne Excellentie ende zijne gedeputeerden 
gemaict: die vroetschap die swaricheyden aen wedersijden overgewegen 
hebbende, en vint geenssins geraden in de versochte verpondinge te consenteren, 
maer acht raetsamer te persisteren bij de ce penning waervan die quoyeren 
laestmael geredresseert zijn. 
 
[in marge: van ’t tractement van hartoch 
Mathyas] 
 
Nopende ’t versochte consent van die van Hollant in de jaerlicxe pensioen van 
Lm gulden ten tractemente van de hoocheyt van hartoge Mathyas: die 
vroetscap regart nemende over die groote lasten van die van Hollant 
mitsgaders opte behoefte van gelde, vint raetsaem ’t selve aff te slaen. 
 
[in marge: van nieuwe stempelen te 
maecken] 
 
Ende angaende van nieuwe stempelen te maecken om goude ende silveren 
penningen te slaen: die vroetscap auctoriseert haere gedeputeerde dien 
aengaende hen te conformeren den meesten stemmen. 
 
[in marge: van de xxvm gulden over Hollant te vinden] 
 
Nopende die xxvm gulden als weesende die quote van Hollant in de cm gulden den 
hartoch van Anjou bij den Staten-Generael  geconsenteert: die vroetscap auctoriseert 
haere gedeputeerde omme mitte andere te advyseren bij wat middelen die 
selve quote gefurneert zal moegen worden. 
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[in marge: van ’t gescut bij Zijne Excellentie 
versocht] 
 
Heeft voorts die vroetscap upte missive van date den ven deser maent 
augusti geauctoriseert haere gedeputeerde mitte andere steden van Hollant te 
raetslagen bij wat middele men Zijne Excellentie zal contentement geven van ’t gescut 
bij Zijne Excellentie versocht, achtervolgende die lijste daer van overgesonden. 
 
[in marge: meester Nanning gecommitteert 
opte dachvaerden binnen 
Alcmaer ende in Den Haege] 
 
Is voorts meester Nanning van Foreest gecommitteert omme van de stedewegen te 
compareren opte dachvaerden tot Alcmaer ende in Den Haege ende aldaer die advysen 
van de vroetschap upte pointen van de bescrijvinge inne te brengen daer op ende andere 
voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren den meeste stemmen, misgaders 
noch wert die voors. meester Nanning gecommitteert ende geauctoriseert bij de voors. vroetscap 
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omme vanwegen die vroetscap ende regierders der stede Alcmaer die acte van ’t gouvernement 
laestmael Zijne Excellentie onder sekere eeden zijne aen wedersijden gepresteert, gedefereert 
ende opgedragen mitte andere gedeputeerden der steden te onderteyckenen. 
 
 
[in marge: die weeskinderen tot 
Amsterdam een constitutie- 
brieff te verlijen] 
 
Is voorts geresolveert dat die stadt die verlopen ende onbetaelde renten die de 
arme weeskinderen van Amsterdam opte stede van Alcmaer sprekende 
hebben, zal reduceren tot hooftpenningen sonder affcortinge van ce penning ofte anders 
ende daer van een constitutiebrieff verlijen nae advenant den penning sestien. 
 
 
[in marge: van ’t achterwesen van 
Adriaen van der Nyenburch] 
 
Heeft voorts die vroetscap geavoyeert het geene bij Evert Jansz. Stuyling 
ende IJsbrant Allertss. als gecommitteerden van de vroetscap gehandelt es mit Adriaen 
van der Nyenburch van ’t achterwesen hem van de conventualen van ’t Jonge Hoff ende 
den stadt resterende, ende worden burgermeesteren geauctoriseert hem daer van te 
contenteren met brieven ofte anders op 't believen van de vroetscap. 
 
[in marge: genomineerde personen totte 
finantie] 
 
Up huyden den xviien augusti LXXXI sijn bij de meeste stemmen van de vroetschap 
genomineert Pieter Florisz. van Teylingen, Cornelis Willemsz. Croon, meester Adriaen 
Anthonisz., Evert Jansz. Stuyling ende Heyndrick van Sonnevelt omme die 
an de Staten over te seynden ende daer uuyt bij de selve één gecosen te 
worden tot raet van de finantie in de plaetse van Steenhuys. 
 
[in marge: nieuwe verpondinge] 
 
Voorts andermael den vroetschap voorgestelt zijnde van te verwilligen 
in een nieuwe voet van contributie in maniere van verpondinge: 
heeft die selve vroetschap insiende die nootelickheyt van der saecke 
ende omme ’t gemeen welvaren te vorderen, haere gedeputeerde opten dachvaert 
in Den Haege zijnde geauctoriseert in de nieuwe verpondinge te verwillige 
zo die andere steden ’t selve doen ende hem dien aengaende te conformeren den 
meeste stemmen. 
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[in marge: van de quote in de xxm gulden te 
furneren] 
 
Up huyden den lesten augusti anno XVCLXXXI in communicatie van de 
vroetschap geleyt wesende sekere acte in date den xxiiiien deser bij de 
Staten van Hollant overgesonden, inhoudende eerst van te furneren ’t ve part 
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in de cm gulden waerinne die quote van Alcmaer beloopt viiiclxxxviii gulden, 
die vroetschap insiende die hooge noot ende behoefte van gelde voor die 
knechten in Vrieslant, auctoriseert die burgermeesteren een maendach naestcomende 
feytelick te procederen tot inninge van de ce ende Le penning, ende die onwilligen te 
executeren mit oplegginge van soldaten ofte scoutendienaers, gevende oick heurlieden 
macht omme terstont oic te soecken onder die goetwilligen eenyge penningen tot 
furnissement van de voors. quote van Alcmaer. 
 
[in marge: van stilleggent gelt] 
 
Nopende het iie point inhoudende van sekere personen bij de magistraten te nomineren 
die elcx nae zijn vermogen in tijden van de uuyterste noot ’t lant van 
Hollant souden assisteren met iic, cl, c ofte L gulden, die vroetschap 
aenmerckende dat wel een haestige noot can voirvallen die daer prompt 
gelt zal vereysschen, vint geraden annotatie te doen van sommige vermogen 
die daer inne souden bewilligen over die somme respective boven gestelt, 
welverstaende dat ’t selve geconsenteerde gelt alleen gegeven zal worden 
in de uuyterste noot in de landen van Hollant vallende, mits dat die 
selve geaccordeerde sommen niet geheven sullen worden dan bij advys 
ende ordonnantie van de Staten ende magistraten van Hollant. 
 
[in marge: continuatie van de middelen] 
 
Is voorts bij de vroetschap bewillicht in de continuatie van des 
gemeen lants middelen te verpachten voor een halff jaer, ingaende 
den eersten octobris naestcomende. 
 
[in marge: gecommitteerde om die vergeten 
huysen in ’t quoyer van de ce penning 
te stellen] 
 
Sijn voorts Evert Jansz. Stuyling, IJsbrant Allertss. ende Jan Claesz. 
gecommitteert omme eenige huysen in ’t quoyer van de ce penning vergeten 
te stellen ende te tauxeren nae advenant die huysen daer omtrent 
staende. 
 
[in marge: commissaris te versoecken tot 
vernieuwinge van de eedt 
van de scutterie] 
 
Is mede goet gevonden omme die regenten der stede Alcmaer meerder 
auctoriteyt te verlenen dat men terstont an den Hove van Hollant versoecken 
zal auctorisatie opten raedtsheer Nyenburch, ten eynde hij die scutterie 
zal moegen ontslaen van hoerluyder eedt, ende wederom eenige personen gequa- 
lificeert een nieuwe eedt onder voorgaende ordonnantie bij de magistraten te 
maken aff te nemen. 
 
[in marge: van de caerte van de scutterie 
te veranderen] 
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Up huyden den viiien septembris XVCLXXXI sijn burgermeesteren ende scepenen 
bij de vroetscap gecommitteert omme die caerte van de scutterie te 
corrigeren ende te veranderen, ende dat men mitte commissie opte raetsheer 
meester Dirck van de Nyenburch bij den hove ten versoucke van burgermeesteren geëxpedieert 
zal voortvaren mitten eersten. 
 
181  
 
[1581]        
 
[in marge: van de xxvm gulden te furneren] 
 
Beroerende ’t scrijven van de Staten om te furneren die somme van xxvm gulden voor 
die aenpaert van die van Hollant tot onderstant van de hartoge van Anjou: 
die vroetscap geeft last heure gecommitteerde hem dienaengaende te conformeren 
den meeste stemen, mits dat de omslach van de voors. somme zo wel over ’t platte lant 
als over die steden zal gescieden. 
 
[in marge: off Zijn Excellentie zal gaen in ‘t 
veltleger] 
 
Voorts in communicatie geleyt zijnde off men Zijne Excellentie zal laten gaen in ’t veltleger 
van bij den hartoch van Anjou: is geresolveert dat men een ander personage 
voir Zijne Excellentie daer toe zal committeren. 
 
[in marge: den pestmoers gegont 
vrij excijs] 
 
Is voorts Jannitgen Evertsdr. ende Ane Claesdr. pestmoers gegont vrij excijs 
ende exemptie van de service der soldaten] 
 
Is mede joncheer Joris van Schoonhoven die swager van Pieter 
van Bronckhorst tot wederseggen van de vroetscap geaccordeert 
vrijheyt van alle stadsacchysen. 
 
[in marge: van de rekeninge van Noorthollant] 
 
Up huyden den xiiiien septembris XVCLXXXI in communicatie van de vroetscap 
geleyt zijnde sekere missive van de collegie van ’t Noorderquartiere in date 
den xiiien deser, inhoudende versouck van advys off die convoymeesters ende 
andere ontvangers van desen quartier haer rekeninge in Zuythollant zullen 
overseynden gelijck versocht wort, dan off men die zal rekenen tot Hoorn 
gelijck tot noch toe geschiet es, die vroetscap acht geraetsaem dat men die 
rekeninge van de ontfangen alhier vallende zal doen in Noorthollant als van te 
voren, behoudelick dat die van Zuythollant een uuyten heuren op 't hoiren ende 
sluyten der selver rekeninge sullen moegen committeren. 
 
[in marge: meester Adriaen opten dachvaert 
tot Enchuysen] 
 
Is voorts meester Adriaen  Anthonisz. gecommitteert opten dachvaert tot Enchuysen 
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te reysen, die resolutie hier voren inne te brengen daerop ende andere 
voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: Jan Arentsz. zoon jaerlicx 
xxv gulden] 
 
Is voorts Matheus Jansz. die zoon van S. Jan Arentsz. predicant geaccordeert 
dat men hem tot onderhout van zijn studium uuyt des stadts incomen jaerlicx 
zal laten volgen vijffentwintich gulden tot wederseggen van de vroetscap, mits 
dat hij hem houden sal voor alle andere verbonden tot dienste van de stadt 
van Alcmaer. 
 
[in marge: consent in de lvm gulden] 
 
Voorts geleyt wesende in communicatie van de vroetschap sekere missive van de Staten 
van Hollant in date den ixen deser, vervatende versceyden articulen als in den eersten 
consent van de resterende lvm gulden opte verpondinge laestmael angenomen: die 
vroetscap insiende die groote noot, mitsgaders ’t apparent inconvenient het welck 
den lande van Hollant ontwijsselick zal overcommen bij faute van gelde, acht hoochnodich 
in de voors. versochte lvm gulden te consenteren. 
 
181v  
 
[1581]         
 
[in marge: dat men Heyndrick Wou 
niet sal verlaten] 
 
Nopende 't iie point van de bescrijvinge omme nae die resolutie van de xxiiien martii 
in ’t overstaen van Zijne Excellentie tot Amsterdam genomen, alle ontfangers 
der middelen, convoyen, ce penning, domeynen ende geestelicke goeden te verlaten: 
die vroetscap persisteert bij haer voorgaende resolutie, te weeten dat zij Heyndrick 
Wou overmits zijne getrouwicheyt in zijn gehele ontfang begeren te houden, 
mits dat die van Zuythollant in den heuren veranderinge sullen doen uuyt wantrou 
ofte anders zo zij geraden sullen vinden. 
 
[in marge: ’t getal der ontfangers in 
Zuythollant te reduceren tot vier] 
 
Aengaende ’t iiie articel van ’t getal der ontfangers in Zuythollant te reduceren tot 
vier: die vroetscap vint ’t selve wel geraden om ’t lant van Hollant 
te subleveren van de groote costen aen zo veel ontfangers te voren gedaen. 
 
[in marge: van de verlaten ontfangers te 
vrijen van de lasten op haer 
credit opgenomen] 
 
’T iiiie bij wat wegen ende middelen die verlaten ontfangers ontheft sullen 
worden van ’t gelt ende bevrijt van de lasten daer voren zij haer gelooff 
hebben geinterponeert: die vroetscap auctoriseert haere gedeputeerde 
om hem te conformeren den meeste stemmen. 
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Aengaende ’t ve, vie ende viie articulen wort verstaen alleen die van Zuythollant 
aen te gaen ende mitsdien niet nodich daer op hier te resolveren. 
 
[in marge: agenten te houden in 
Engelant ende d’ oostersse 
steden] 
 
Voorts aengaende het houden van sekere agenten voor die van Hollant zo 
wel in Engelant als in de oostersse steden: die vroetscap acht 
’t selve zeer nodich, niet alleen omme die arresten aldaer te voorcommen, maer 
oic mede omme voor die coopluyden ende andere in de voors. provintien te hebben 
die haer assisteren sullen bij de hoge oevericheyden aldaer. 
 
[in marge: meester Nanning opten dachvaert 
in Den Hage] 
 
Is voorts meester Nanning van Foreest gecommitteert opten dachvaert in Den 
Haege te reysen, die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen 
daer op ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren 
den meeste stemmen. 
 
[in marge: approbatie van de caert 
van de scutterie] 
 
Up huyden den 18 septembris XVCLXXXI is bij de vroetscap geavoyeert 
ende geapprobeert die caert van de scutterye bij burgermeesteren ende 
gerechte geconcipieert ende ontwurpen, ende den vroetscap van woorde 
tot woorde voorgelesen, omme die selve caerte voortaen den scutterien 
voor te houden dat zij oic daer nae haer sullen hebben te reguleren, 
behoudelick dat die capiteynen, bevelhebberen ende officianten nu in 
dienste zijnde daer inne sullen continueren ende volherden tot Sint 
Jorisdach naestcomende. 
 
182         
 
[1581] 
 
[in marge: die quote van ’t Noorder- 
quartier in de lxviim gulden 
op interest te lichten] 
 
Up huyden den ven octobris XVCLXXXI in communicatie van de vroetscap 
geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant ende oic sekere 
resolutie van de selve Staten, waerinne ’t lant van Hollant voor haer 
quote tot betalinge van de knechten in Vrieslant bewillicht heeft in 
die somme van lxviim gulden ende bij wat middele men die quote 
van ’t Noorderquartier in de selve somme zal vinden: is bij de vroetscap 
goet gevonden dat men den rentmeester Heyndrick Wou sal auctoriseren 
die penningen van de quote van ’t Noorderquartier te lichten op interest 
zo hij die eenichsins becomen can. 
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[in marge: van de agenten in Engelant 
ende Denemarcken] 
 
Voorts alzoe goet gevonden es een agent te houden in Engelant ende 
een in Denemarcken: zo es bij de vroetscap goet gevonden dat men 
tot een agent in Engelant nomineren zal Jochim Ortel ende doctor 
Maerten in Denemarcken. 
 
[in marge: van de tol van Geervliet] 
 
Op 't versouck van die van Amsterdam om te hebben consent van 
die van ’t Noorderquartier op 't stuck van de tol te Geervliet: die van 
Alcmaer vinden gansselick geraden also die voors. tol van Geervliet 
een deel es van de domeynen van de graeffelickheyt van Hollant, dat men 
die van Amsterdam consent zal toedragen tegens die van Rotterdam, 
Schiedam, Delft ende andere, mits dat die van Amsterdam sullen dragen 
die costen van ’t proces te deser saecke gevoert ende noch te voeren, 
ende es Jacob Dircxss. gedeputeerde bij de vroetschap gecommitteert 
omme die voors. resolutien tot Horen inne te brengen daer op ende andere 
voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren de meeste stemmen. 
 
[in marge: van de bondtgenoten die 
middelen te presenteren in den 
plaetse van de quote] 
 
Up huyden den 1en novembris XVCLXXXI in communicatie van de vroetschap geleyt 
zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date den xxien octobris lestleden, 
inhoudende verscheyden punten waervan het eerste es van ordre te stellen 
ende verclaringe te doen over die suyveringe van de gemeene middelen belast 
mit clm gulden, mitsgaders over die betalinge van de haestichste oude schulden: 
die vroetschap vint geen genoechelicker middel dan den bontgenoten te presenteren 
’t gunt die gemeene middelen in Hollant opbrengen omme alsoe te besparen 
’t geene daer die van Hollant vorder in verbonden waeren tot lxxxiiim gulden 
’s maents, verstaen oic die haestichste schulden te wesen waervan 
die meeste arresten buyten ’s lants vallende, zijn. 
 
182v          
 
[in marge: eedt van de magistraten] 
 
Beroerende die swaricheyden bij ’t collegie gemoveert eerst opte eedt 
bij de magistraten te doen ten excellentie van de Staten resolutie ende inninge 
van des gemeen lants penningen, die vroetscap acht wel nodich die 
voorgeslagen eedt gedaen te worden sonder nochtans te willen verstaen 
tot eenige veranderinge van ’t collegie in ’t Noorderquartier. 
 
[in marge: Raet van Appèl] 
 
Acht oic hoochnodich dat geprocedeert worde tot vorderinge van de 
Raet van Appèl, wiens residentie die van Alcmaer lanck nodich hebben 
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geacht tot Haerlem geleyt te worden opdat also partijen niet langer 
rechteloes en blijven. 
 
[in marge: van ’t sallaris van de gecommit- 
teerde] 
 
Ende aengaende ’t salaris van de gecommitteerden in ’t collegie, soude die 
vroetscap raetsaem vinden dat van het besparen in onsse quote 
voortaen te verminderen heurluyder behoirlicke contentement gegeven 
soude worden. 
 
[in marge: van de ontfangers in Suythollant 
te verminderen] 
 
Acht oic wel geraden die ontfangers te verminderen in Zuythollant 
ende te veranderen daer fauten zijn, maer niet in den Noorderquartiere 
alwaer Heyndrick Wou neerstich ende getrou es bevonden. 
 
[in marge: van de pensioenen te verminderen] 
 
Die van Alcmaer persisteren alsnoch bij haer resolutie opte verminderinge 
van de pensioenen ende tractementen genomen opdat het lant gesubleveert 
worde van sware ende onnutte costen. 
 
[in marge: van de ontvanger Muys] 
 
Dat oic Jacob Muys met redene behoirt te contenteren met xic 
gulden ’s jaers over zijn ontfanck van de ce penning ende andere beden in Zuythollant 
vallende. 
 
[in marge: van de maentelicke quote] 
 
Aengaende ’t iiie lit van de bescrijvinge off men in onsse maentelicke quote 
tot lxxxiiim gulden sal continueren dan niet: die vroetschap vint gansch 
geraden dat men den bondtgenoten vanwegen die van Hollant zal 
presenteren alle maents zo veel als die middelen aldaer verpacht op- 
brengen, sonder te willen vorder consent dragen van yet meer ’s maents 
op te brengen. 
 
[in marge: mit die van Amsterdam 
te accorderen van haer 
satisfactie] 
 
Aengaende ’t iiiie van de satisfactie van die van Amsterdam: de vroetscap 
vint niet vreemt dat men mit die van Amsterdam in ’t vruntlicke verdrage 
in ‘t overstaen van eenigen uuyten Raet provintiael ofte dat men die 
questie voors. submittere aen die van de Rade als arbiters ofte 
an de justicie van de Rade voors. opdat alsoe die belofte Zijne Excelllentie gedaen 
geëffectueert worde. 
 
[in marge: van de quote in de viiim gulden op 
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interest te soecken] 
 
Nopende ’t ve te vinden bij anticipatie viiim gulden onder die steden opte 
voet van de verpondinge: die vroetscap vint geraden dat die quote van 
’t Noorderquartier in de voors. viiim gulden op interest gesocht sal worden. 
 
183  
 
[1581]         
 
[in marge : waer ’t convoy ontfangen 
zal worden] 
 
Raeckende ’t vie, van convoy te nemen van de waeren gaende over zee, 
die van Almaer verstaen dat die goeden behoiren verconvoyt te 
worden ter plaetse daer zij uuyterlicken ofte lest geladen worden 
om over zee te gaen. 
 
[in marge: van de sake van Zijne Excellentie 
tegens Hollant] 
 
Op 't viie, makende mentie van de sake Zijnder Excellentie jegens die van 
Hollant, naedemael het articel niet uuyt en druct wat die selve questie 
zij: zo worden bij de vroetscap geauctoriseert die van stadtswegen die 
tegenwoirdige dachvaert sullen waernemen om hem te conformeren 
den meeste stemmen. 
 
[in marge: van de predicanten] 
 
Op 't viiie point van eenige middelen te vinden tot onderhout van de 
predicanten: die vroetscap vint geraden dat elck in ’t zijne die predicanten 
zal betalen ende daertoe middelen vinden. 
 
[in marge: gecommitteerden opten 
dachvaert] 
 
Sijn voorts meester Nanning van Foreest ende Pieter van Teylingen ende elck van 
hen bijsonder, gecommitteert opten dachvaert te compareren, die voorgaende 
resolutien in te brengen daerop, ende andere voorvallende saken te resolveren 
ende haer te conformeren den meeste stemmen, bijsonder in de pointen versouckende 
volle macht. 
 
[in marge: Jacob Dircxss. gecontinueert] 
 
Is voorts Jacob Dircxss. gecontinueert voor het toecomende halff jaer 
in het collegie van die van Noorthollant, behouden nochtans die vroetscap 
haer nominatie oic van zijn persoon in de toecomende electie van de wet. 
 
[in marge: van de geenen in ’t pesthuys 
comende] 
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Voorts heeft die vroetschap verclaert ende geordonneert zo van nu voortaen 
yemant in ’t pesthuys quaem ofte gebrocht worde, dat die selve aldaer 
stervende, sijne goeden sal laten tot proffijt van ’t selve pesthuys, het en waer 
hij tevoren mitte regenten van ’t selve huys uuytcope daervan hadde 
gedaen, welcke uuytcope verstaen wort effect te sullen sorteren. Ende 
in gevalle yemant in ’t pesthuys sijnde, quame te beteren die nochtans 
geen uuytcope hadde gemaict: dat die regenten van ’t huys anschou 
nemende op 't vermogen ofte onvermogen van de selve persoon hem yet in 
billicheyt sullen te laste leggen te betalen, zoe wel voor die gedaen 
costen als die dienste aen sijn persoon beweesen, tot discretie van burgermeesteren 
zo verre zij mitten gesonden niet connen accorderen. 
 
[in marge: approbatie van vercopinge 
van een stuck bagijnen- 
lant tot Groet] 
 
Is voorts bij de vroetschap geavoyeert die vercopinge van een stucke 
bagijnenlants leggende tot Groet, groot vicxxxii roeden, bij burgermeesteren 
vercoft om vicxxv gulden gereet gelt om daermede den rentmeester Colterman te 
betalen viiic gulden van een jaer verscenen pacht van de Wage, dat die stadt anders 
niet en mach betalen. 
 
183v          
 
[1581] 
 
[in marge: van de wacht] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren drie rotten, elck rot tot ses 
personen, sullen annemen tot die nachtwacht, ende die penningen tot betalinge 
der selver wacht collecteren van de personen uuyte schutterie verlaten 
ende andere van eenich vermogen zijnde. 
 
[in marge: visitatoers van de rekeninge 
van de tresorier ende fabryck 
van de jaere LXXX] 
 
Sijn voorts geordonneert tot visitatoers van de rekeninge van 
Dirck van Foreest tresorier van de jaere LXXX, mitsgaders 
van de fabryck van de selven jaere Jan Janss. Steenhuys, IJsbrant 
Allertss., Jan Cornelisz. Comans, Maerten Lobbrantss., Cornelis 
Willemsz. Croon ende Cornelis Heyndricxs. rabbi. 
 
 
[in marge: van de keure van ’t hart- 
dack te verstarcken] 
 
Is voorts bij de vroetschap geresolveert dat men den keure van 
’t hartdack vernieuwen ende die selve verstarcken sal, sulcx dat 
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het begost werck ofte rietdack offgebroken worde. 
 
[in marge: approbatie van ’t accoort 
tusschen den Staten ende die 
van Amsterdam gemaict] 
 
Up huyden den xiiiien decembris LXXXI geleyt zijnde in communicatie van de 
vroetschap sekere missive van de Staten van Hollant in date 
den viiien decembris jegenwoirdich ende voorgelesen wesende sekere 
pointen ende articulen tusschen die selve Staten ter eenre ende burgermeesteren 
van Amsterdam ter andere zijde, heeft die vroetschap het articel 
van ’t selve different: beghinnende voorts sullen die voors. van Amsterdam 
etc. wel goet gevonden, uuytgesondert dat die vroetscap niet en 
verstaet van eenige leningen in Suythollant gedaen te laten rembour- 
seren uuyte geestelicke goeden van ’t quartier van Zuy Noorthollant, aenschou 
genomen dat opte plaetse van leeninge die ce penning aldaer meer 
als eenmael verdubbelt es geweest boven die van Suythollant ende 
meer andere contributien. 
 
D’andere articulen van ’t different hier voren die vroetschap in ‘t 
lanck voorgelesen zijnde, hebben zij die selve niet vreemt gevonden, 
tevreden sijnde mit die van Amsterdam te vereenigen onder die conditien 
ende middelen daerinne verhaelt. 
 
[in marge: mitten pestmeester voor 2 ofte 
3 jaeren te accorderen] 
 
Heeft voorts die vroetschap den toecomende burgermeesteren geauctoriseert 
mitten pestmeester bij advys van de pestvaers te accorderen ende hem voor 
twee ofte drie jaeren aen te nemen voor seker pensioen ’s jaers soe 
nae zij connen. 
 
[in marge: meester Adriaen uuyte Le penning 
te betalen] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren meester Adriaen Anthonisz. uuyte Le 
penning betalen sullen zijne vacatien die hij als gedeputeerde deser stede 
in ’t collegie van Zuythollant gevaceert heeft ende ’t selve den rentmeester 
Heyndrick Wou in cortinge brengen. 
 
184          
 
[1581] 
 
[in marge: elcke predicant iiic gulden ’s jaers] 
 
Is mede geresolveert dat die stadt den predicanten deser stede 
van nu voortaen voor haere moeyten ende dienst elck jaerlicx 
zal laten volgen drie hondert gulden, boven die xxv gulden haer jaerlicx 
totte huyshuyer geaccordeert, ingaende Lichtmisse toecomende. 
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[in marge: burgermeesteren Lobbrant Coren 
te contenteren] 
 
Sijn burgermeesteren geauctoriseert Lobbrant Jacobss. Coren secretaris 
van sijne extraordinaris diensten, den stadt tot verscheyden tijden gedaen te 
contenteren. 
 
[in marge: Aelbert Arisz. xii gulden] 
 
Is voorts Aelbert Arysz. vleyschouder bij de vroetschap in volle 
betalinge van zijn wagen ende ander achterweesen an de stadt gepretendeert, 
geaccordeert eens twaelff gulden. 
 
        
[in marge: den Cacksloot Brestraet bij de stadt 
doen reynigen] 
 
Is mede geresolveert dat men den Cacksloot voortaen tot coste 
van de stadt zal doen reynigen ende vegen ter weeck eens, 
gelijck die Vischmarckt, Steenebrug ende plaetse bij de Waech. 
 
[in marge: Thorenburch ordonnantie te 
verlenen van de 32 gulden hem 
van ’t Jongehoff comende] 
 
Sijn mede burgermeesteren geauctoriseert meester Jacob van Thorenburch 
te verlenen opten rentmeester Dirck van Foreest ordonnantie van de xxxii 
gulden hem van ’t Jonge Bagijnhoff competerende zo verre hij wil verclaeren 
dat hem die penningen deuchdelick comen ende daer van geen betalinge ontfangen 
heeft, mits dat die betalinge sal surcheren tot Jacobi naestcomende. 
 
[in marge: ordonnantie te maken op 't 
loon van de presentatiën ende 
buyten rolle] 
 
Voorts sijn mede burgermeesteren mitte gerechte ende pensionaris geauctoriseert 
sulcke ordonnantie te maecken op 't loon van de secretaris Aerian Cornelisz. 
Texel, beroerende die presentatien te rolle gestelt, mitsgaders die buyten rolle 
als zij bevinden sullen redelick te wesen ende te behoiren. 
 
[in marge: die rekeninge van 
Mathijs Reyerss. te 
sluyten] 
 
Up huyden den xviien decembris LXXXI sijn die visitatoers van de rekeninge 
van Mathijs Reyerss. tresorier de anno LXXIX, bij de vroetschap geaucto- 
riseert die rekeninge te sluyten ende die restanten over te nemen, mits 
dat die xi gulden die Jan Janss. bosdrager schulden es den selven Jan 
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Jansz. bij de vroetscap om sekere redenen quijtgeschonden worden. 
 
[in marge: Mathijs xx gulden boven het 
ordinaris salaris] 
 
Is voorts geresolveert dat d’erffgenamen van Mathijs Reyerss. boven ’t ordinaris 
salaris van de secretaris tresorier voor die groote moeyten in sijn tijt 
gevallen noch van de stadt genieten sullen xx gulden. 
 
[in marge: d’erffgenamen van Mathijs xii gulden 
voor die iiic mant turff] 
 
Is mede geresolveert dat men d’erffgenamen van Mathijs Reyerss. voor die iiic 
manden turff in de troublen tijt totte wacht gelevert, daer off zij ordonnantie 
hebben die sij sustineren onbetaelt te zijn, betalen sal xii gulden. 
 
184v          
 
[1581 – 1582] 
 
[in marge: van ’t salaris van Dirck 
van Foreest tresorier] 
 
Up huyden den xxixen decembris XVCLXXXI is bij de vroetschap collegia- 
liter vergadert zijnde, geresolveert dat Dirck van Foreest in respecte 
van zijn menichfuldige lasten ende moeyten gehadt in’t bedienen van 
het tresorierschap van de jaere LXXX, LXXXI ende LXXXII, voor zijn 
salaris hebben zal te weeten voor ’t jaer LXXX vijftich gulden ende 
voor de jaeren LXXXI ende LXXXII ’s jaers hondert gulden. 
 
[in marge: van vier burgermeesteren ende een 
tresorier] 
 
Sijn burgermeesteren geauctoriseert om octroy te versoucken dat voort- 
aen vier burgermeesteren geordonneert sullen worden ende dat die stadt 
geauctoriseert mochte werden jaerlicx een tresorier te stellen. 
 
[in marge: niet en hoger quote te 
consenteren dan die middelen 
bedragen] 
 
Up huyden den xiien januarii anno XVCLXXXII in communicatie van de 
vroetscap geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant van date 
den vien deser maent ende den selven vertoont zijnde sekere acte van consent 
bij de Staten van Hollant gedragen op haerluyder maentelicke quote van de 
1en junii, mitsgaders andere stucken ende oic sekere staet bij die van 
Hollant den lantrade an dese sijde van de Maze overgelevert, mitsgaders 
ende noch sekere remonstrantie bij den lantraet overgegeven: die vroetscap 
vint goet dat haere gedeputeerden sullen persisteren bij de staet 
die de van Hollant gemaict hebben ende dat men dien volgende 
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zal treden in liquidatie mitte gedeputeerden van de lantraet ende dat men 
geenssins voor die maenten van october, november, december ende 
naevolgende meerder consenteren zal dan die gemeene middelen 
maentelick opbrengen, ende dat ’t gundt bij die van Hollant t’ over 
betaelt es, an de navolgende maenten gecort zal worden, des 
zal ’t lant van Hollant tot haeren laste betalen die restanten 
in de voors. overgeleverde staet gestelt. 
 
[in marge: van de convoyen opte geunieerde 
provintien in ‘t reyn te brengen] 
 
Opte iie point van middelen te ramen waermede het oorlochs- 
volcke van de hartoge van Anjou onderhouden mach worden: 
is bij de vroetschap geresolveert dat zij daertoe geen beter noch 
expedienter middel en weeten, dan dat men die convoyen opte 
geunieerde provintien eerstdaechs in ‘t reyn brenge. 
 
[in marge: van synodus tot Middelburch 
opten iiien martii es bij dese 
resolutue gepersisteert] 
 
Op 't iiie ende laeste point van de voors. missive, mentionnerende van de pointen 
ende articulen die binnen Middelburch van ’t laeste synode aldaer zijn 
besloten, mitsgaders die remonstrantie die bij den dienaeren der kercken den 
Staten es overgelevert: is bij de meeste stemmen geresolveert dat die 
gedeputeerden deser stede beroerende die approbatie van de voors. articulen 
sullen hoiren d’advysen van d’andere steden ende haer conformeren den meesten 
stemmen. 
 
185 
 
[1582] 
  
[in marge: gecommitteerde op te 
dachvaert in Den Haege]    
 
Sijn voorts gecommitteert meester Nanning van Foreest ende Pieter Florisz. Van 
Teylingen ende elck van hen, omme van deser stede wegen upten dachvaert 
den xvien deser maent in Den Haege geleyt, te compareren, die voorgaende 
resolutien voor advys in te brengen daer op ende andere voorvallende saken te 
resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: van de stadt doctoor] 
 
Heeft voorts die vroetschap geavoyeert het accoort bij burgermeesteren 
gemaict mit meester Willem Brakel doctor in de medecijnen, als te weeten 
dat die stadt hem jaerlicx tot een pensioen betalen zal tachtich gulden 
ende daer en boven hem sal laten volgen vrijheyt van alle stadtsacchijsen 
ende personele lasten, mits dat hij 't weeshuys ende den gasthuysen gratis 
dienen zal. 
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[in marge: van meester Nanninck te 
presenteren v½ c gulden 's jaers] 
 
Voorts alsoe meester Nanning in den raet van appel geordonneert es, 
daer inne hem jaerlicx belooft es viic gulden ad vitam behalven 
zijn rapportgelt ende die stadt zijn dienst qualicken kan missen, 
soe es bij de vroetschap goet gevonden dat men den selven meester 
Nanning zo hij in stadts dienst begeert te blijven, zal presenteren vijff 
off ses talff hondert gulden jaerlicx, des sal hij tot sijnen coste die 
ontlastinge van zijn opgeleyde dienst in den raet van appel vorderen 
ende solliciteren waer toe die stadt die hant houden zal. 
 
[in marge: den pestmeester een jaer 
noch an te nemen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert mitten pestmeester te accorderen 
ende hem noch een jaer nae die expiratie van zijn tijt an te nemen 
voor seker pensioen zo nae zij connen. 
 
[in marge: van de alimentatie der 
conventualen] 
 
Is voorts geresolveert dat men den conventualen van nu voortaen de  ien januarii lestleden 
voor haer alimentatie verstrecken zal, te weeten den ouden van 
Lx jaeren elck 's jaers achtenveertich gulden ende den jongen elcx dartich 
gulden, welverstaende dat men den ongeprofesside susteren ende als oic die 
geene die voor die troublen uuytet clooster geweest zijn, niet meer 
geven sal als xxv gulden 's jaers, ende off daer eenyge conventualen 
impotent, sieckelick, off bij nae totte Lx jaeren gecomen waeren, den 
selven sullen burgemeesteren haer alimentatie moegen verhogen zo 
zij nae de gestalte van de personen bevinden sullen te vereysschen. 
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[in marge: dat men voor de poorterscap 
betalen sal drie gulden] 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren van nu voortaen geene poorteren 
sullen maecken off zij sullen eerst voor die poorterschap betalen drie 
gulden, d'een helft tot behoeff van de kercke ende d'ander helft tot behoeff 
van burgermeesteren, mits dat men niemant constringeren zal poorter te 
worden dan die poorters neringe doen oft van vermogen zijn. 
 
[in marge: Aerian Rabbi in 't 
collegie tot Hoorn] 
 
Is voorts bij de meeste stemmen van de vroetscap Aerian Heyndricxss. 
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Rabbi gecommitteert als gedeputeerde deser stede in 't collegie van 
Noorthollant te besongeeren ende des gemeen lants saecken mitte 
gedeputeerden van d'andere steden van 't Noorderquartier te helpen 
beleyden. 
 
[in marge: van de remonstranten van de 
lantraet ende consent van de 
Staten offgeslagen] 
 
Op huyden den iien februarii XVCLXXXII in communicatie van de vroetscap 
geleyt zijnde sekere remonstrantie van de lantrade den Staten van 
Hollant overgelevert ende daer toe sekere acte van consent bij de Staten 
voors. op 't believen van de steden den xxiiien januarii gedragen: is bij de 
vroetscap niet goet gevonden in 't selve consent te bewilligen, maer 
dat men alleen de Naerder geünieerde provintien in de plaetse van de 
maentelicke quote sal laten volgen soe veele als die middelen 
maentelick opbrengen, ende wat daer boven tot onderhout van 't veltleger 
ende andere oorlochs costen te cort compt, dat men 't selve sal vinden met 
het convoy van de waeren ende coopmanschappen gaende opte geünieerde provintien 
ende belangende die penninge opte verpondinge omme te slaen, en vint die vroetscap 
niet geraden daer inne te consenteren, maer dat men 't selve gehelick zal 
offslaen ende 't cort vinden op te convoyen gelijck voorscr. staet ende 
nopende die verhoginge van de impost van de wijnen ende bieren, slaet die 
vroetscap geheel aff, maer van de zeep ende 't sout: sullen die gedeputeerden 
deser stede verstaen hoe hooch men die impost van de seep ende sout stellen 
zal ende 't selve over scrijven, om daer op dan sulcx geadviseert te worden 
als men bevinden sal te dienen. 
 
[in marge: gecommitteerde opten dachvaert] 
 
Is voorts Reynier Cromhout burgermeester gecommitteert om mit Pieter van 
Teylingen te compareren op ten dachvaert den viiien deser in Den Hage geleyt, 
die voors. resolutien in te brengen daer op ende andere voorvallende saecken te 
resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: avoy van de vercopinge bij de erfgenamen 
van een Jacobs cum suis gedaen] 
 
Is voorts bij de vroetscap geavoyeert die vercopinge bij de erffgenamen van 
een Jacobs ende Dirck Franss. glasemaker cum suis gedaen van 't derde part 
van Gerrit Otten weyde over 't pat leggende tot Nierop. 
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[in marge: 't mannegasthuys, St.Elysabet 
gasthuys L gulden uuytkeren] 
 
Is voorts bij de vroetscap geresolveert dat 't mannegasthuys van de renten 
ofte goeden van 't Heyligeesthuys ontfangen , Ste.Elysabets gasthuys tot onderhout 
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van de beyert die in 't voors. Heyligeesthuys plach te zijn ende nu bij Ste.Elysabets 
gasthuys onderhouden wort, jaerlicx sal laten volgen vijftich gulden. 
 
[in marge: van de stadts advocaet] 
 
Is mede geresolveert dat burgermeesteren meester Reynier van Amsterdam tot 
stadts advocaet sullen annemen in de plaetse van meester Jan van Bachem op 
gelijck salaris als Bachem genoten heeft. 
 
[in marge: Erm Jansdr.'s huys te 
naesten] 
 
Is noch geresolveert dat burgermeesteren het huys van Erm Jansdr. 
staende an 't Heyligeesthuys sullen naesten. 
 
[in marge: 't achterhuys van Hayck 
slootmaker op te copen] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om 't achterhuys van Hayck 
slootmaker tot behoeff van de Hoffstraet op te copen soe sij dat redelick 
coop connen becommen. 
 
[in marge: d' ordonnantie op 't veer wat 
te veranderen] 
 
Sijn burgermeesteren mede geauctoriseert die ordonnantie op 't Amsterdammer 
veer een weynich op 't versouck van de schippers te veranderen ende 
te ordonneren dat vreemde scippers tot inganck van 't gilt sullen geven 
negen gulden, drie gulden voor 't gilt ende ses gulden voor die weesen, ende dat 
vreemde scippers in 't veer sullen mogen varen voor dat zij een jaer in 't 
gilt geweest sullen hebben. 
 
[in marge: van de lijste der convoyen 
ende licenten] 
 
Op huyden den ven februaris LXXXII in communicatie van de vroetschap gelyt 
sekere missive van de Staten van Hollant in date den xxxen januarii 
lestleden, inhoudende versceyden articulen waervan die eerste vier bij de 
vroetscap geresolveert zijn op te laeste vergaderinge, ende nopende 't ve 
van de verhoginge van de lijste der convoyen ende licenten: die vroetscap 
insiende die noot van 't lant ende behoefte van gelde, vint gansselick 
geraden dat die convoyen oic van de waeren op te geünieerde provintien 
gaende eerstdaechs sullen in 't reyn gebracht werden, achtervolgende 't concept 
bij de Staten overgesonden, behoudelick dat die gedeputeerden deser stede sullen 
anhouden dat die convoyen op te boter ende caes in de lijste geraempt wat 
mochte werde vermindert in repecte van de rogge ende andere greynen, ofte 
dat die convoyen van boter ende caes blijvende, dat 't convoy van de rogge ende greynen 
wat mocht werden verhoocht. 
 
[in marge: van de convoy van 't sout] 
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Voorts dat van 't hondert sout van hier gaende opte geünieerde provintien 
geheven sal worden voor convoygelt x gulden, mits dat die gedeputeerden 
van Alcmaer nae Hoorn gaende naerder sal verstaen 't advys van die van 
Enchuysen ende andere steden van Noorthollant. 
 
186v 
 
[1582] 
 
[in marge: versochte succoers bij 
Don Anthonio] 
 
Nopende 't versoeck van de ambassaet van Don Anthonio breder verhaelt 
in 't verbael bij de advocaet Pauwels Buys ontworpen ende overgesonden, 
inhoudende versouck van succoers scepen, boscruyt ende diergelijcke, wort 
die gedeputeerde deser stede belast op te vergaderinge tot Hoorn naerder 
te verstaen 't advys van de andere steden ende off daer middel van gelt is ende 
daer nae hem te conformeren den meesten stemmen. 
 
[in marge: Bergen op Soom te fortifficeren] 
 
Aengaende 't laeste point van des voors. advocaets verbael, makende 
mentie van de fortifficatie van de stadt van Bergen op Soom: de vroetscap 
vint wel hoochnodich tot conservatie van de neringe ende vaert op Brabant 
dat die selve stadt eerstdaechs worde gefortifficeert, die van 
Hollant daer toe contribuerende eens sekere somme van gelde, alsoe die 
vroetschap niet raetsaem en vint hondert werckgesellen daer toe 
te employeren. 
 
[in marge: 't Noorderquartier openinge 
te doen van der vroetscaps 
advys op te pointen van bescrijvinge] 
 
Voorts in communicatie van de vroetscap geleyt sijnde sekere missive 
van de gedeputeerden van 't Noorderquartier van date den iien februari, is 
geresolveert dat men die van de Noorderquartiere openinge sal doen 
van de vroetschaps advys op te pointen van de bescrijvinge van de Staten, 
alsoe die selve pointen den navigatie ende andere gemeene saken van 't voors. 
quartier angaen, dan die vroetscap vint niet geraden van wegen 
't voors. quartier drie uuyt Noorthollant te committeren op ten dachvaert in Den 
Haege, maer dat yder stadt van Noorthollant sijns stadts resolutie daer 
in brengen sal. 
 
[in marge: van de oncosten bij den overste 
Sonoy in 't proces tegens 
Slacht gemaict] 
 
Raeckende 't versoeck van de oeverste Sonoy omme te hebben rembourssement 
van de penningen bij hem gedebourseert in 't proces tegens Pieter Slacht, 
die vroetscap persisteert bij haer resolutie dien angaende op ten viiien 
augusti lestleden genomen. 
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[in marge:  off men die scepen in 't begin 
der troublen gebruyckt, zal 
betalen] 
 
Nopende die betalinge van de scepen in 't begin van de trouble tot dienste 
van de gemeene saecke gebruyckt ende off men den uuytlanders so wel 
als inlanders sal betalen: die vroetscap overmits 't gebreck van 
gelde, stelt die selve sake uuyt tot gelegender tijt. 
 
[in marge: Aerian Rabbi op ten dachvaert 
tot Hoorn] 
 
Is voorts Aerian Rabbi gecommitteert die voors. resolutien op ten dachvaert 
tot Hoorn in te brengen ende op te voorvallende saken te resolveren ende hem te 
conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: derde verpondinge] 
 
Up ten xxven februaris LXXXII heeft meester Adriaen Anthonisz. den vroetscap rapport 
gedaen van 't gunt up ten dachvaert in Den Haege verhandelt es ende verhaelt dat allen 
die steden van Hollant bewillicht hebben in de derde verpondinge, versouckende dat 
die vroetscap daer inne mede wil bewilligen, ende is bij de vroetscap geresolveert 
dat alhoewel die stadt niet en heeft bewillicht in de tweede verpondinge, men nochtans 
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in de tweede ende oic in de derde verpondige sal consenteren onder expresse 
protestatie dat die stadt van de derde verpondige so veel sal mogen inhouden als men 
bewijsen zal dat die stadt bij de verpondinge boven redene beswaert es, ende dat 
ter tijt toe bij de commissarissen op te doleantie gedisponeert zal zijn. 
 
[in marge: meester Nanning ontslagen ende 
dat men hem tot een gratuyteyt 
L gulden scencken zal] 
 
Alsoe meester Nanning van Foreest in den Raet van Appel zijn eedt gedaen heeft 
ende weynich hoop es dat hij van zijn opgeleyde staet ontslagen sal mogen worden: 
zoe es bij de vroetscap geresolveert dat men den selven meester Nanning van sijn getrouwe 
dienst den stadt gedaen sal bedancken ende hem daer van houden voor dese tijt 
ontslagen, mits dat men den staet van pensionariscap voor een jaer ofte halff open 
zal houden off om te sien off meester Nanning van sijn opgeleyden staet can ontslagen 
worden, ende voorts also die voors. meester Nanning den stadt getrouwelick 
gedient heeft: zoe es bij de vroetscap geresolveert dat die stadt den voors. 
meester Nanning tot een gratuiteyt schencken sal vijftich gulden. 
 
[in marge: Croon ende Claes Rip 
elcx xii gulden voor d' oncosten 
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van de dachvaerdinge ten 
hove] 
 
Is voorts geresolveert dat die stadt Cornelis Willemsz. Croon ende Claes Aerianss., 
die zoon van Aerian Ripprantss., betalen sal elcx twaelf gulden voor 
die oncosten bij haer gedragen in den jaere LXXI van de dachvaerdinge ten 
hove uuyt sake dat zij op ten Palmsondach als die spangaerden voor Alcmaer 
lagen, eenyge vrijmoedige woorden in de vroetscap gesproken hadden. 
 
[in marge: Pieter Olijfsz. organist] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert mit Pieter Olijfsz. organist te 
accorderen ende zijn pensioen wat te verhogen, mits dat hij hem tot zijn 
leven an de stadt zal verbinden. 
 
[in marge: Cornelisgen in St.Huybert] 
 
Sijn mede burgermeesteren geauctoriseert mit Cornelisgen in St.Huybert zoe 
nae zij mogen, te accorderen van de lx gulden die zij es eysschende van oncosten bij 
hopman Clock anno LXXII tot haeren huyse gedaen. 
 
[in marge: kenen een wintolye molen 
te laten stellen] 
 
Sijn noch burgermeesteren geauctoriseert om inspectie te nemen van een plaetse 
daer Lieven Jansz. bequamelicxt een wintolyemolen zal mogen stellen, 
ende nae zij bevinden sullen hem plaetse te accorderen 't zij op 't blockhuys ofte 
elders 
 
[in marge: die burgermeesteren inspectie ge- 
nomen hebbende ende geen bequa- 
me plaetse bevindende, hebben Lieven Jansz. geaccordeert die voors. wintolymolen op 't                        
     noortooster blockhuys te stellen, 
mits dat hij die wal ende borstwering onderhouden zal ende die molen in cas van beleg tot  
     vermaninge off breken] 
 
[in marge: Frieste Maertens xx gulden] 
 
Voorts es geresolveert dat die stadt Frieste Maertensdr. te bate sal comen 
tot betalinge van de brug bij Gerrit Gerritss. Paelhuys over die stadtsgracht 
eens twintich gulden. 
 
[in marge: van de grave van Swartz- 
burch] 
 
Up huyden den iiien martii  XVCLXXXII  in communicatie van de vroetscap geleyt zijnde die 
remonstrantie bij den grave van Swartzburch den Staten van Hollant over 
gegeven ende daer beneffens 't gunt bij de Staten daerop op rapport van de steden 
geresolveert es: soe es bij de vroetscap, verstaen hebbende dat die van Hollant 
in de groote achterheden van de ruytertocht in de voors. remonstrantie geroert, niet 
gehouden zijn noch in de obligatien van dien bewillicht hebben, goet gevonden dat men 
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den voors. grave in recompense van zijne getrouwe dienst ende goede affectie totte 
landen dragende, zal laten volgen ende geven die goederen van die van Sanoyen, leggende 
over maese, onder belofte dat zijne FG die van Hollant van de groote achterheden 
van de voors. ruytertocht niet sal aenspreken off molesteren. 
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[in marge: van de ontfangers ende 
tresoriers generaels ende 
haere wedden] 
 
Voorts alzo den Staten angedient es dat men wel een getrou man 
zal becomen tot ontfanger generael voor viic gulden jaerlicx: zoe es 
bij de vroetscap geresolveert also Jacob Muys van 't voors. offitie genouch 
gedeporteert es, dat die Staten om 't lant zo veel doenlick es te ontlasten, 
sullen nomineren een bequaem persoon die 't selve offitie om die voors. viic gulden 
jaerlicx sal gehouden zijn te bedienen, ende belangende het offitie van 
tresorierschap generael bij Gerrit Janss. bedient om xviiicgulden jaerlicx, 
es bij de vroetscap geresolveert dat men den selven Gerrit Janss. in 't selve 
offitie op te voors. wedden (alzo hij getrouwelick gedient heeft) sal continueren, 
niettegenstaende Jacob Muys gepretenteert heeft 't voors. offitie van tresorierschap 
te bedienen om xiic gulden 's jaers. 
 
[in marge: van de goeden van de abdie van 
Egmont niet an de Vronen 
te conbineren] 
 
Up huyden den xien martii LXXXII in communicatie van de vroetscap geleyt zijnde 
sekere missive van de gedeputeerden in 't Noorderquartier van date den viiien 
martii jegenwoirdich, ende daer beneffens sekere resolutie bij de Staten van 
Hollant genomen bij de welcke die administratie van de goederen van de abdie 
van Egmont in Noorthollant leggende, geconbineert es an den ontfanck van de 
Vronen om daer mede te vervallen die betalinge van die van de hogen raet, 
waer op die van de Noorderquartiere haer rapport genomen: ende gemerct 
die goeden van de voors. abdie bij Zijne Excellentie die van 't Noorderquartier gegont 
zijn tot betalinge van de oude schulden, ende oic die armen binnen Alcmaer uuyte 
goederen van de abdie gevoet plagen te worden: zoe heeft die vroetscap 
gansch niet geraden gevonden in de voors. rekeningsolutie te bewilligen, maer dat men 
daertegens sal opposeren ende die selve tegenstaen mit alle doenlicke 
middelen. 
 
[in marge: Pieter Heyn] 
 
Is mede geresolveert dat men Pieter Heyn backer om dat hij 
in 't belegge gescoten es geweest ende daer van een groote penninge 
tot meesterloon verstreckt heeft, vrij zal houden van de ce penning, 
tot wederseggen van de vroetscap. 
 
[in marge: Cromhout in Den Haege 
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te reysen] 
 
Up huyden den xxixen martii anno XVCLXXXII soe es bij de vroetscap colle- 
gialiter vergadert zijnde, Reynier Cromhout burgermeester gecommitteert in de 
vergaderinge van de Staten te compareren ende op alle voorvallende saken te 
helpen disponeren tot dat Zijne Excellentie zal zijn gereconvalesceert. 
 
[in marge: ce penning te publiceren] 
 
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren om te vervallen die drie verpondingen 
die alrede sijn geconsenteert, den honderste penning over huysen ende landen 
in de jurisdictie van Alcmaer gelegen, sullen doen publiceren ende collecteren. 
 
[in marge: collecteurs van de ce penning] 
 
Sijn voorts Pieter Olyfsz. ende Jan Symonsz. bij de vroetscap gecommitteert 
die voors. ce penning over huysen ende landen te collecteren. 
 
[in marge: die quoyeren van de ce penninge 
wat te remedieren] 
 
Voorts alsoe sommige huysen te leech, sommige te hooch ende oic sommige in 't 
quoyer niet en staen als van nieuws angetimmert: soe zijn burgermeesteren 
mitte voors. collecteurs geauctoriseert 't selve te remedieren, ende soe gelijck 
te maken als doenlick es, ende oic die nieu angetimmerde huysen te tauperen 
ende in 't quoyer te stellen. 
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[in marge: van 't verlaet in de Heyloer 
dijck]                                 
 
Is mede bij de vroetscap geaccordeert, dat die stadt zal dragen 
d'een helft van de oncosten van 't verlaet, dat geleyt zal worden in de 
Heyloer Dijck, zoe verre d'ingelanden d'ander helft van de selve oncosten 
willen betalen, gelijck zij den burgermeesteren angedient hebben. 
 
[in marge: opten 17 novembris 84 heeft die 
vroetscap bij dese resolutie 
gepersisteert] 
 
[in marge: die waech in 't Heyligeest- 
huys te maken] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om die wage in 't Heyligeesthuys     
te ordonneren ende een vack off twee nae zij bevinden sullen oirbaerlicxt 
te weesen van 't Heyligeesthuys aff te breken, volgende 't patroon daer        
van den vroetschap vertoont. 
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[in marge: Trijn Gerritsdr. vroevrou] 
 
Is voorts Trijn Gerritsdr. tot stede vroevrou bij de vroetschap geor- 
donneert in de plaetse van S. Maerten Jansdr., ende haer tot een pensioen 
geaccordeert 's jaers xxv gulden. Des sal zij den armen vrouwen om Goidswille 
ende sonder gelt helpen in der noot. 
 
[in marge: Cromhout mede van zijn 
geliende penning te voldoen]. 
 
Alzo Reynier Cromhout bij requeste an de vroetschap versocht heeft 
remboursement van de vc gulden bij hem an gelde opgebrocht ende van 
clxxx gulden van zijne geliende penning, overmits zijne absentie in 't beleg 

geroyeert, zoe es bij de vroetscap geresolveert, dat men den voors. Cromhout 
van zijne geliende penning als andere burgeren met brieven off erven zal 
rembourseren, niettegenstaende die selve in 't quoyer van de leninge sijn 
geroyeert, maer belangende de vc gulden wort hem geheel affgeslagen. 
 
[in marge: van 't Waterpoortgen 
bij de rotoren] 
 
Is voorts op 't request van de buyeren an de noortzijde van Lutkoudorp 
geresolveert, dat die stadt haer zoveel steen zal accorderen als zij tot 
het Waterpoortgen sullen behoeven, zoverre zij 't selve Waterpoortgen 
mitte brug willen maken tot heuren costen ter plaetse daer 't burgermeesteren 
alder bequaemste sullen vinden. 
 
[in marge: hoe men die quote van Alcmaer 
in de xxxvim gulden vinden zal] 
 
Up huyden den ven aprilis anno XVc LXXXII in communicatie van de vroetscap 
geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant van date den lesten 
martii, inhoudende verscheyden articulen, ende belangende het ie point, mentionnerende 
dat bij de Staten van Hollant geaccordeert tot behoeff van de ruyteren ende knechten ende 
om die selve weder in 't velt te brengen, in promptis op te brengen bij anticipatie 
ende in minderinge van de twee geconsenteerde verpondingen voor die quote van Hollant 
xxxvim  gulden, waertoe den stede belast es elck binnen acht dagen zijn quote te furneren 
omme dan te vinden die quote van Alcmaer, zoe es bij de vroetscap geresolveert 
dat alle die vroetscap binnen drie off vier dagen haere ce penning sullen betalen 
ende oic dat elck daertoe zijne vrunden ende bekenden sal scicken te adverteren, ende 
bewilligen dat zij van gelijcken willen doen, om also soveel penningen te vergaderen als 
doenlick es, ende voorts den rentmeester te bewilligen, dat hij mitte vorder penningen voor 
een weynich tijt mitte stadt pacientie wil nemen, ende indien die steden van 
't Noorderquartier op dese sake bescreven worden, soe vint die vroetscap goet dat men 
ondersoeck sal doen om die quote van 't Noorderquartier op interest te lichten voor den 
tijt van twee of drie maenten ende die te rembourseren uuyte twee verpondingen, die 
geconsenteert zijn te collecteren in den steden april, ende in de dorpen in junio toecomende. 
 
188v.   
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[1582] 
 
[in marge: vande grave van Swartsburg]          
 
Ende  belangende die obligatie van de grave van Swartsburch, die versouckt 
betalinge van de quote van Hollant in deselve obligatie off bij provisie 
eenich baer gelt ende constitutie brieven, gelijck die van Brabant ende 
Vlaenderen van heure quote gedaen hebben, soe is bij de vroetschap, 
gehoirt hebbende die voors. obligatie ende andere stucken totte selve sake 
dienende, ende bevindende dat die gedeputeerden van Hollant sonder last dieselve 
obligatie geteyckent hebben, geresolveert dat zij gans niet geraden 
vint in eenige betalinge van deselve obligatie te treden, maer vint 
wel goet, om vele inconvenienten te verhoeden, dat men den voors. grave 
eenige merckelicke somme van penningen sal accorderen in forme van gratuyteyt 
ende niet van betalinge ende mits bij de voors. grave die van Hollant passerende 
brieven van renvers. 
 
[in marge: van de gouverneur tot 
Heusden] 
 
Ende belangende van een gouverneur over Heusden te stellen, die 
vroetscap auctoriseert haere gedeputeerden sulcken persoon daertoe 
te nomineren, die hij daertoe bequaem achten zal. 
 
[in marge: van de goeden van de vrouwe 
van Arenberge] 
 
Soeveel angaet die goeden van de vrouwe van Arenberge, vint 
die vroetscap goet dat men dieselve volgende 't placcaet sal anslaen, 
ende beroerende die administratie derselver, auctoriseert die vroetscap   
haere gedeputeerden dien aengande hem te conformeren den meesten stemmen. 
 
[in marge: van de gratie van Cleyn Oosterlant] 
 
Ende beroerende die continuatie bij die van Cleyn Oosterlant versocht 
van heurluyden gratie, wort bij de vroetscap affgeslagen. 
 
[in marge: meester Adriaen opten dachvaert 
in Den Haege] 
 
Is voorts meester Adriaen Anthonisz., burgermeester, bij de vroetscap 
gecommitteert op ten dachvaert in Den Haege te reysen, die voorgaende 
resolutien in te brengen daerop, ende andere voorvallende saecken te 
resolveren ende hem te conformeren den meeste stemmen. 
 
 
[in marge: van de convoyen ses maenten 
den generalite te laten volgen] 
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Up huyden den xxien aprilis XVc LXXXII in communicatie van de vroetscap geleyt 
zijnde sekere missive van de Staten van Hollant van date den xiiiie aprilis, 
ende daer beneffens sekere acte van resolutie bij de Generale Staten 
genomen, inhoudende dat men d' incompsten vande convoyen ende licenten van de 
incomende ende uuytgaende waeren voor den tijt van ses maenten, ingaende 
den 1en aprilis, soude laten volgen tot onderstant van de gemeene oirloge, 
ende dat men dieselve convoyen (om daermede die belastinge opte 
convoyen staende, off te doen) een derde part souden verhogen, ende off men den staet      
van de belastinge van de convoyen Zijne Hoocheyt sal overseynden, is bij de 
vroetschap geresolveert, dat men d' incompsten van de convoyen ende licenten voor 
die voors. ses maenten sal laten gaen tot onderstant van de gemeene oirloge, mits 
dat men eerst ende vooral sal afftrecken die oncosten van de equipagie van de 
oorlochscepen, maer om die lijste een derde part te verhogen, en vint die vroetscap 
niet goet dieselve verhoginge te accorderen, ende belangende van de staet van de 
belastinge der convoyen Zijne Hoocheyt over te seynden, auctoriseert die vroetscap 
haer gecommitteerde dien angaende hem te conformeren den meesten stemmen. 
 
 
188 
 
[1582] 
 
[in marge: van 't verlaet in de Heyloer 
dijck]                                 
 
Is mede bij de vroetscap geaccordeert, dat die stadt zal dragen 
d'een helft van de oncosten van 't verlaet, dat geleyt zal worden in de 
Heyloer Dijck, zoe verre d'ingelanden d'ander helft van de selve oncosten 
willen betalen, gelijck zij den burgermeesteren angedient hebben. 
 
[in marge: opten 17 novembris 84 heeft die 
vroetscap bij dese resolutie 
gepersisteert] 
 
[in marge: die waech in 't Heyligeest- 
huys te maken] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om die wage in 't Heyligeesthuys     
te ordonneren ende een vack off twee nae zij bevinden sullen oirbaerlicxt 
te weesen van 't Heyligeesthuys aff te breken, volgende 't patroon daer        
van den vroetschap vertoont. 
 
[in marge: Trijn Gerritsdr. vroevrou] 
 
Is voorts Trijn Gerritsdr. tot stede vroevrou bij de vroetschap geor- 
donneert in de plaetse van S. Maerten Jansdr., ende haer tot een pensioen 
geaccordeert 's jaers xxv gulden. Des sal zij den armen vrouwen om Goidswille 
ende sonder gelt helpen in der noot. 
 
[in marge: Cromhout mede van zijn 
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geliende penning te voldoen]. 
 
Alzo Reynier Cromhout bij requeste an de vroetschap versocht heeft 
remboursement van de vc gulden bij hem an gelde opgebrocht ende van 
clxxx gulden van zijne geliende penning, overmits zijne absentie in 't beleg 

geroyeert, zoe es bij de vroetscap geresolveert, dat men den voors. Cromhout 
van zijne geliende penning als andere burgeren met brieven off erven zal 
rembourseren, niettegenstaende die selve in 't quoyer van de leninge sijn 
geroyeert, maer belangende de vc gulden wort hem geheel affgeslagen. 
 
[in marge: van 't Waterpoortgen 
bij de rotoren] 
 
Is voorts op 't request van de buyeren an de noortzijde van Lutkoudorp 
geresolveert, dat die stadt haer zoveel steen zal accorderen als zij tot 
het Waterpoortgen sullen behoeven, zoverre zij 't selve Waterpoortgen 
mitte brug willen maken tot heuren costen ter plaetse daer 't burgermeesteren 
alder bequaemste sullen vinden. 
 
[in marge: hoe men die quote van Alcmaer 
in de xxxvim gulden vinden zal] 
 
Up huyden den ven aprilis anno XVc LXXXII in communicatie van de vroetscap 
geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant van date den lesten 
martii, inhoudende verscheyden articulen, ende belangende het ie point, mentionnerende 
dat bij de Staten van Hollant geaccordeert tot behoeff van de ruyteren ende knechten ende 
om die selve weder in 't velt te brengen, in promptis op te brengen bij anticipatie 
ende in minderinge van de twee geconsenteerde verpondingen voor die quote van Hollant 
xxxvim  gulden, waertoe den stede belast es elck binnen acht dagen zijn quote te furneren 
omme dan te vinden die quote van Alcmaer, zoe es bij de vroetscap geresolveert 
dat alle die vroetscap binnen drie off vier dagen haere ce penning sullen betalen 
ende oic dat elck daertoe zijne vrunden ende bekenden sal scicken te adverteren, ende 
bewilligen dat zij van gelijcken willen doen, om also soveel penningen te vergaderen als 
doenlick es, ende voorts den rentmeester te bewilligen, dat hij mitte vorder penningen voor 
een weynich tijt mitte stadt pacientie wil nemen, ende indien die steden van 
't Noorderquartier op dese sake bescreven worden, soe vint die vroetscap goet dat men 
ondersoeck sal doen om die quote van 't Noorderquartier op interest te lichten voor den 
tijt van twee of drie maenten ende die te rembourseren uuyte twee verpondingen, die 
geconsenteert zijn te collecteren in den steden april, ende in de dorpen in junio toecomende. 
 
188v.   
 
[1582] 
 
[in marge: vande grave van Swartsburg]          
 
Ende  belangende die obligatie van de grave van Swartsburch, die versouckt 
betalinge van de quote van Hollant in deselve obligatie off bij provisie 
eenich baer gelt ende constitutie brieven, gelijck die van Brabant ende 
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Vlaenderen van heure quote gedaen hebben, soe is bij de vroetschap, 
gehoirt hebbende die voors. obligatie ende andere stucken totte selve sake 
dienende, ende bevindende dat die gedeputeerden van Hollant sonder last dieselve 
obligatie geteyckent hebben, geresolveert dat zij gans niet geraden 
vint in eenige betalinge van deselve obligatie te treden, maer vint 
wel goet, om vele inconvenienten te verhoeden, dat men den voors. grave 
eenige merckelicke somme van penningen sal accorderen in forme van gratuyteyt 
ende niet van betalinge ende mits bij de voors. grave die van Hollant passerende 
brieven van renvers. 
 
[in marge: van de gouverneur tot 
Heusden] 
 
Ende belangende van een gouverneur over Heusden te stellen, die 
vroetscap auctoriseert haere gedeputeerden sulcken persoon daertoe 
te nomineren, die hij daertoe bequaem achten zal. 
 
[in marge: van de goeden van de vrouwe 
van Arenberge] 
 
Soeveel angaet die goeden van de vrouwe van Arenberge, vint 
die vroetscap goet dat men dieselve volgende 't placcaet sal anslaen, 
ende beroerende die administratie derselver, auctoriseert die vroetscap   
haere gedeputeerden dien aengande hem te conformeren den meesten stemmen. 
 
[in marge: van de gratie van Cleyn Oosterlant] 
 
Ende beroerende die continuatie bij die van Cleyn Oosterlant versocht 
van heurluyden gratie, wort bij de vroetscap affgeslagen. 
 
[in marge: meester Adriaen opten dachvaert 
in Den Haege] 
 
Is voorts meester Adriaen Anthonisz., burgermeester, bij de vroetscap 
gecommitteert op ten dachvaert in Den Haege te reysen, die voorgaende 
resolutien in te brengen daerop, ende andere voorvallende saecken te 
resolveren ende hem te conformeren den meeste stemmen. 
 
 
[in marge: van de convoyen ses maenten 
den generalite te laten volgen] 
 
Up huyden den xxien aprilis XVc LXXXII in communicatie van de vroetscap geleyt 
zijnde sekere missive van de Staten van Hollant van date den xiiiie aprilis, 
ende daer beneffens sekere acte van resolutie bij de Generale Staten 
genomen, inhoudende dat men d' incompsten vande convoyen ende licenten van de 
incomende ende uuytgaende waeren voor den tijt van ses maenten, ingaende 
den 1en aprilis, soude laten volgen tot onderstant van de gemeene oirloge, 
ende dat men dieselve convoyen (om daermede die belastinge opte 
convoyen staende, off te doen) een derde part souden verhogen, ende off men den staet      
van de belastinge van de convoyen Zijne Hoocheyt sal overseynden, is bij de 
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vroetschap geresolveert, dat men d' incompsten van de convoyen ende licenten voor 
die voors. ses maenten sal laten gaen tot onderstant van de gemeene oirloge, mits 
dat men eerst ende vooral sal afftrecken die oncosten van de equipagie van de 
oorlochscepen, maer om die lijste een derde part te verhogen, en vint die vroetscap 
niet goet dieselve verhoginge te accorderen, ende belangende van de staet van de 
belastinge der convoyen Zijne Hoocheyt over te seynden, auctoriseert die vroetscap 
haer gecommitteerde dien angaende hem te conformeren den meesten stemmen. 
 
 
189 
 
[1582] 
 
[in marge: geen victuaille op vianden 
lant te laten gaen] 
 
Voorts also men verstaet dat die coninck van Vranckrijck alle zijne 
stromen ende rivieren voor sekere tijt gesloten sal houden tot crenckinge 
van de vijant, zoverre die geünieerde provincien van gelijcken willen doen, 
zoe es bij de vroetscap goet gevonden, dat men beproeven zal voor een 
maent off twee geen victuaille te laten gaen opte vijanden, noch oic 
op 't lant van Cleeff ende Emden. 
 
[in marge: Pieter van Teylingen op ten 
dachvaert in Den Hage] 
 
Is voorts Pieter Florisz. van Teylingen gecommitteert op ten dachvaert in Den 
Haege geleyt, te compareren, die resolutien hier voren in te brengen 
daerop ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren 
den meeste stemmen. 
 
[in marge: vande rentmeester Boot ende 
de remonstrantie bij 
hem overgegeven] 
 
Voorts mede in communicatie van de vroetscap geleyt sijnde sekere missive 
van de Staten in 't Noorderquartier met sekere remonstrantie van 
meester Geraert Boot, rentmeester van de abdie van Egmont, is bij de vroetscap 
geresolveert, dat men den voors. rentmeester om sekere redenen in sijne commissie 
ende rentmeesterscap voor een tijt ende tot wederseggen sal continueren, mits stellende 
voor sijnen ontfanck suffysante cautie tot genoegen van de gedeputeerden ende 
magistraten van desen quartieren, mit conditie mede, dat hij binnen ses weken 
ofte twee jaeren maenten van de jaeren LXXIX, LXXX ende LXXXI rekeninge 
zal doen. Ende belangende die articulen in de remonstrantie begrepen, auctori- 
seert die vroetschap haere gedeputeerde tot Hoorn gaende, daerop mitte 
andere steden te disponeren, ende ingevalle hij daer innne swaericheyt 
bevindt, rapport te nemen om dieselve den vroetscap aen te dienen 
ende alsdan daerop verder gedisponeert te werden. 
 
[in marge: van de oeversten tegens Slacht] 
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Ende belangende 't proces van de oeverste tegens Pieter Slacht, persisteert 
die vroetscap bij haere resolutie dienangaende op ten viiie augusti 
LXXXI genomen. 
 
[in marge: van Pieter Luytges oncosten] 
 
Ende soe veel angaet die declaratie van de oncosten van Pieter Luytges,           
burgermeester tot Enckhuysen, ter cause van seker arrest van sijn schip 
van 't lants wegen geleden, is bij de vroetscap geresolveert dat die 
voors. Pieter Luytges zal overleggen zijn intendit ende die oirsake waerom 
zijn schip gearresteert es geweest, om die gesien, voorts daerop gedis- 
poneert te worden nae behoren. 
 
[in marge: Rabbi opte dachvaert tot 
Hoorn] 
 
Is voorts Aerian Rabbi, gecommitteert tot Horen op ten dachvaert te 
compareren, die voorgaende resolutien in te brengen daerop, ende andere 
voorvalllende saken te resolveren ende hem te conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: Rabbi gecontinueert] 
 
Is mede die voors. Rabbi voor het anstaende half jaer van may tot 
Alreheyligen gecontinueert in 't collegie tot Horen mitte andere 
gedeputeerde, die gemeen lants saken te beleyden. 
 
189v 
 
[1582] 
 
[in marge: gedeputeerden in den lant- 
raet te nomineren] 
 
Up huyden den xxviiien may XVc LXXXII in communicatie van de vroetscap 
geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant van date den xen may, 
mitsgaders den recesse laest genomen bij de Staten Generaal ende sekere 
stucken daertoe dienende etc., is bij de vroetschap goetgevonden op 't viiie 
article van deselven recesse, mentionerende dat elcke provintie heure personen 
in den  lantraet soude schicken te nomineren dat die gedeputeerden deser stede    
haer sullen conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: van de administratie van de 
betalinge van de ruyteren ende 
knechten etc.] 
 
Belangende 't ixe article, mentionerende dat op die betalinge van de ruyteren 
ende knechten, munitie, proviande etc. wel bij den lantraden ofte eenige 
vandien soude connen bequamelick geadministrreert worden, is bij de 
vroetscap goet gevonden, dat 't selve alsnoch bij den lantraet gead-    
ministreert worde, sonder tot dien fyne een collegie ofte camer van 
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rekeninge op te rechten. 
 
[in marge: van 't beleyt van de oerloge] 
 
Op 't xe articel es bij de vroetscap niet vreemt gevonden dat 't beleyt 
van de oorloge gansch ende geheel worde gestelt ter dispositie van Zijne 
Hoocheyt, mits dat die van Hollant sullen blijven onder die regeringe 
van Zijne Excelencie, volgende die missive bij Zijne Excellencie an de Staten van 
Hollant gescreven. 

 
[in marge: copie van 't tractaet met 
Zijne Hoocheyt gemaect te 
versoeken] 
 
Op 't xiie article vint die vroetscap goet dat die gedeputeerden deser stede 
sullen vernemen voor hoeveel jaeren die xxiiiic duysent gulden 'sjaers Zijne 
Hoocheyt zijn geaccordeert, ende 't selve den vroetschap te adverteren om daer- 
nae op 't selve verder gedisponeert te worden, ende soeverre het doenlick es 
copie van het tractaet met Zijne Hoocheyt angegaen, te becomen ende 
gelijck over te seynden. 
 
[in marge: niet geraden die convoyen 
een derde part  te verhogen] 
 
Op 't xve articel vint die vroetscap niet practicabel die convoyen een             
derde part te verhogen, maer dat men in de plaetse van de verhoginge der 
convoyen in 't reyn soude brengen die convoyen opte geünieerde provintien. 
 
[in marge: niet geraden die middelen 
in handen van Zijne 
Hoocheyt te stellen] 
 
Op 't xvie, xviie, xviiie ende xixe articlen vint die vroetscap niet geraden dat men 
die middelen van consumptie van Hollant zal stellen in handen van 
Zijne Hoocheyt, maer acht goet ende geraden, dat die van Hollant in de 
xxiiiic duysent gulden Zijne Hoocheyt belooft (zo zij daertoe moeten contribueren), 
nae advenant andere provintien gequotiseert sullen werden. 
 
[in marge: dat die provintien die 
schulden van Zijne Excellent ie 
op haer sullen nemen] 
 
Op 't xxvie article, daerinne Zijne Princelijke Excellentie versouckt dat die provintien believe 
die schulden bij Zijne Excellentie tot bescermenisse ende bevrijenisse deser landen 
gemaict, op haer te nemen, is bij de vroetscap billick ende recht bevonden, dat 
die provintien dieselve schulden t'henwaerts sullen nemen, ende dat die gedeputeerden 
van de provintien geauctoriseert werden middelen te raemen, om dieselve 
schulden mittertijt off te moegen doen. 
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190 
 
[1582] 
 
[in marge: meester Adriaen op ten 
dachvaert in Den Haege] 
 
Is voorts meester Adriaen Anthonisz. gecommitteert op ten dachvaert in Den 
Haege te compareren, die advysen van de vroetscap hiervoren mit Pieter 
van Teylingen in te brengen daerop ende andere voorvallende saecken,     
mitsgaders upte pointen van de recesse daerop bij de vroetscap niet en 
is geadviseert te resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: van de eenparicheyt, alloye ende forme van de munte] 
 
Up huyden den ixen junii XVc LXXXII in communicatie van de vroetschap 
geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant, ende daer beneffens 
sekere resolutien bij deselve Staten op 't believen van de steden genomen op ten 
recesse van de Generale Staten, ende belangende 't xxiie point van op eenparicheyt 
van de munte, alloyen ende forme van de munte te disponeren ende daertoe den 
gedeputeerden volle last te geven: vint die vroetschap goet, dat 't selve 
alsnoch voor een tijt lang in state gestelt worde. 
 
[in marge: off men een staet van de betalinge 
tot onderhout van de oirloge, 
nae die pacifficatie gedaen, 
maken zal] 
 
Op 't xxxi ende xxxiie articulen, daerbij verhaelt wort dat bij de Staten goet 
bevonden es een pertinenten staet te maecken van alle die betalinge 
in Hollant zedert die pacifficatie van Gendt gedaen tot onderhout van de 
oorloge, waertoe oic eenyge bij de Staten zijn gecommiteert: daerop es 
bij de vroetscap geresolveert, dat zij niet geraden vint dat 't gunt voorscreven es 
voor dese tijt volbracht ende achtervolcht zal worden, niet alleene omdat 
d' oorloge noch niet op en hout, maer oic mede omdat 't selve dijen soude 
tot groote costen van 't lant. 
 
[in marge: van de grave van Meurs] 
 
Op 't xxxiiie article beroerende die xim gulden van de grave van Meurs, vint die     
vroetscap goet dat 't selve geheelick offgeslagen zal worden. 
 
[in marge: van de Goutse sluys] 
 
Beroerende die opmakinge van de Goutse sluys, is bij de vroetschap goet 
gevonden dat men 't selve zal offslaen. 
 
[in marge: continuatie van de vrijheyt 
van de tol voor de ses dorpen 
van Waterlant.] 
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Belangende die continuatie van de vrijdomme van de tolle bij de ses dorpen 
van Waterlant genoten, vint die vroetscap redelick dat men denselven 
ses dorpen noch voor vier jaeren die vrijheyt van de tol gonne. 
 
[in marge: meester Adriaen op ten dachvaert 
in Den Haege] 
 
Is voorts meester Adriaen Anthonisz. gecommmitteert om mit Pieter van Teylingen 
op ten dachvaert in Den Haege te compareren, die voorgaende resolutien voor advys 
in te brengen ende voorts te bewilligen in de andere resolutien bij den Staten 
op 't believen van de steden genomen op ten recesse van de Generale Staten ende voorts 
op alle voorvallende saecken te resolveren ende haer te conformeren den meeste 
stemmen. 
 
190v 
 
[1582] 
 
[in marge: iic gulden op lijffrenten te 
moegen lichten] 
 
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om twee hondert gulden van 
Willem Symonss. ende Trijn Pietersdr. van Monnickedam, elck oudt 
lviii jaeren, op lijffrenten te lichten op xxx gulden 's jaers haer beyder 
leven lanck. 
 
[in marge: baghijne landen te vercopen] 
 
Sijn mede  burgermeesteren geauctoriseert sekere baghijne landen   
te vercopen, om daermede den stadt wat te ontruymen. 
 
[in marge: den buyeren van Egmont op 
Zee wat te bate te comen.] 
 
Sijn noch burgermeesteren geauctoriseert den buyeren van Egmont op Zee 
in haere armoede ende tot betalinge van een slachclock een sekere 
somme van penningen ge gonnen. 
 
[in marge: die stadts excyser apart] 
 
Up huyden den xxixe junii XVCLXXXII is bij de vroetschap 
collegialiter vergadert zijnde, geresolveert dat burgermeesteren 
den pachter van de stadts excysen apart sullen laten sitten. 
 
[in marge: van 't nieuwe segel ten 
saken] 
 
Is mede geresolveert dat die stadt van nu voortaen zal gebruycken 
het nieuwe segel ten saecken bij burgermeesteren doen maken, ende 
dat men het oude segel ten saecken dat eensdeels van ouderdoom 
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versleten es, wech zal leggen in een secrete plaetse bij de privilegien 
deser stede. 
 
[in marge: van 't corten van de ce penning] 
 
Is voorts geresolveert dat een yegelijck in 't corten van de ce penning 
binnen Alcmaer in plaetse van de drie verpondingen omgeslagen, 
hem zal reguleren nae die ordonnantie bij de Staten op te verpondingen 
gemaict. 
 
[in marge: 't proces tegens die huysluyden 
van Nierop te vervolgen] 
 
Is noch geresolveert, dat burgermeesteren, indien zij succumberen in 't 
proces tegens sekere huysluyden van Nierop geintenteert, van 
sekere bagijnen landen tot Nierop leggende, van 't vonnisse sullen 
appelleren aen 't hoff van Hollant ende daer dieselve appellatie         
vervolgen, ten waer die huysluyden mitten stadt accordeerden. 
 
[in marge: mit Lysbet Gerritsdr. te 
accorderen] 
 
 
Sijn burgermeesteren geauctoriseert om mit Lysbet Gerritsdr. te accorderen   
zoe nae zij moegen van de vi gulden iii st. die haer resteren van sekere 
victuaillen den arbeytsluyden in de fortifficatie bijgeleyt. 
 
[in marge: Bartelmies Symonsz. 
mit erff van minnebroeders 
clooster te contenteren] 
 
Is mede geresolveert, dat men Bartelmies Symonss., in betalinge 
van 't gunt hem van de minnebroeders compt, erff sal laten volgen van 't 
minnebroeders clooster tot tauxatie van goede mannen. 
 
 
191 
 
[1582] 
 
[in marge: omme seker schulden te betalen 
een halve ce penning] 
 
Up huyden den xen julii XVCLXXXII in communicatie van de vroetscap 
geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant van date den 
xxviiie julii lestleden, inhoudende hoe dat notelijck voorsien moet worden op die 
betalinge van eenige schulden, bedragende omtrent xlm gulden, ende dat daer- 
inne uuyte incompsten van de contributien niet en mach werden voorsien, ende 
dat geene verdere ommeslagen gedaen connen werden op te voet van de 
verpondinge, soe es bij de vroetschap geresolveert ende goet gevonden dat 
men omme die voors. notelicke schulden te moegen voldoen, sal bewilligen 
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ende ommeslaen een halve ce penning opte voet van 't jaer LXXVIII. 
 
[in marge: van de munte] 
 
Belangende die munte es bij de vroetschap goet gevonden, dat de munte      
egael ende gelijck gemaict worde, mits datte men een daler van ii gulden op te 
plaetse van een rijcxdaler ende een daler van xxxv st. op te plaetse van een 
poelse gulden geslagen slaen zal, achtervolgende 't advys van de generaels 
van der munte tot Dordrecht geconcipieert ende den vroetscap voorgelesen. 
 
[in marge: noch een halve stuver opte 
tonne turff uuyt Hollant 
gaende] 
 
Is mede geresolveert ende goet gevonden dat men die van der Goude 
bedwinge dat zij mede bewilligen in de halve stuver op te tonne vande 
turff uuyt Hollant gaende, gelijck d' andere steden bewillicht hebben. 
 
[in marge: Cromhout op ten dachvaert 
in Den Haege] 
 
Sijn voorts Reynier Cromhout, burgermeester, ende Pieter van Teylingen gecommitteert 
opten dachvaert den xiien deser maent julii in Den Haege geleyt, te compareren, 
die voorgaende resolutien voor advys in te brengen daerop ende andere 
voorvallende saken te resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen. 
 
[in marge: 't getal vande coorndragers te vermeerderen]   
 
Is mede bij de vroetschap geresolveert dat men 't getal vande coorndragers 
zal vermeerderen tot noch acht personen toe, ende dat men den panluyden, 
coorncopers ende andere coopluyden ende burgers zal consenteren sulcke 
dragers te nemen als 't hemluyden gelieven zal. 
 
[in marge: c gulden op lijffrenten te 
mogen nemen.]    
 
Is noch geresolveert dat burgermeesteren hondert gulden op lijffrenten sullen    
moegen nemen om xiiii gulden 's jaers op twee personen lijff ende langstlevende van 
beyden, om daermede aff te lossen c gulden, daer die stadt jaerlicx 
off moet geven acht gulden lossrenten. 
 
191v-192 leeg 
 
192v 
 
[1578 
maart 21] 
 
Up huyden den xxien martii anno XVC acht ende tseventich stilo 
communi, soe zijn burgermeesteren als daertoe bij de vroetschap geaucto- 
riseert, blijckende bij 't nieuwe vroetschap boeck, hier voiren folio cvii verso, 
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veraccordeert mit Wybrant Aelbertss., Frans Fransz., IJff Maertss. 
ende Claes Cornelisz., lakencopers ende bereyders, dat zij haer 
raemen sullen moegen stellen up 't Quakelbrug opte erffven, die 
zij daertoe gecoft hebben off noch copen sullen, mits dat zij die 
selve ramen nyet hoger sullen moegen maecken als acht voeten 
ende oic dat die ramen van malcanderen sullen moeten staen vijff 
ende twintich voeten. Voorts es den voors. Wybrant Aelbertss. 
cum suis geaccordeert, dat zij een schuttinge van ryet sullen 
moegen maecken an de westzijde en noortzijde in de 
hoochte van acht voeten sonder hoger, welverstaende 
dat die naemaels eenyge ramen opte voors. Quakelbrug 
zal willen stellen, mede gehouden sal wesen die selve 
raemen van malcanderen te stellen vijff ende twintich voeten    
ende oick niet hoger maken als acht voeten. Voorts sal 
die voors. Wybrant Aelbertss. cum suis gehouden wesen die 
sloot tusschen die cingel ende het Quakelbrug off te schieten 
tot heuren costen, zo diep ende wijt als 't haer goet dunckt, 
mit conditie dat diegheene, die naemaels opte voors. 

Quakelbrug ramen sullen stellen, gehehouden sullen weesen die voors. 
costen te helpen draegen. Actum ten daege ende jaere als voren 
in kennisse van mij, 
 
  L. Corenss. 
 
193 leeg 
 
193v 
 
Up huyden den 28 april 1577 zijn burgermeesteren van nieus veraccordeert mit 
meester Jan, meester in 't boven school, als dat hij noch een halff jaer dienen zal, beginnende 
van may tot Alreheyligen '77 om veertich gulden, mits dat burgermeesteren hem om 
't verndel jaers sullen moegen licenteren, zoverre daer eenige veranderinge in de schole 
valt, off dat die stadt haer beter can voorsien, off anders mit hem can veraccorderen. 
 
[1577 april 28] 
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