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N.B. 1.  Voor deze transcriptie is wegens de slechte materiële staat van het origineel, gebruik 

gemaakt van het 18de-eeuwse afschrift van deze resoluties, inventarisnummers 95 en 96.  
N.B. 2. In de transcriptie komen twee paginanummeringen voor, de nummering van het 

originele deel (deze nummers staan tussen accolades {}) en de nummering van het 18de-

eeuwse afschrift.  

 

62 

 

{fol. 1}  

 

4de Resolutieboeck, begint den 26en january 1598 en eyndigt den 28en july 1608. 
 

26en january 1598 

 

[in marge: Dirk Dirksz. in 't collegie tot Hoorn.] 

 

Is Dirk Dirksz. van den Bergh gecommitteert bij de vroetschap 

tot raed in 't collegie van West-Vriesland en ’t Noorderquartier, in 

plaetse van Gerrit Jacobsz. Coorn. 

 

 

[in marge: Nopende 't land van Harman Smit.] 

 

Aangaende 't lant van Harman Smit te kopen, off aen de stede 

te nemen tot tauxatie van neutrale mannen, is goetgevonden dat men 

eerst die privilegien deser stede zal deursien, om te weeten off men 

't selve vermagh te doen, en indien men sulke privilegien niet en vint, 

dat men dan metten eersten van deze sake metten advocaet mr. 

Reynier zal consuleren, wat best geraden is te doen. 

 

 

[in marge: 't Huys van Coman Ruijch en 't erff van Coman Jaep Leb te verkoopen.] 

 

Is voorts goetgevonden en geresolveert, dat men die huijsingen van 

Coman Ruijch, en 't erff van Coman Jaep Leb op te Leet, metten eersten 

zal verkopen ten meesten oorbaer. 

 

 

[in marge: Cornelis Apteker, 25 gulden eens.] 

 

Op 't request van Cornelis Apteker, is geresolveert dat burgermeesteren den 

selven Cornelis Apteker, tot sijn kleedinge sal mogen verstrecken eens 

 

 

[62verso] 

 

25 gulden, mits conditie dat hij den stede niet meer molesteren zal. 

 

[in marge: Pieter Michielsz. concherge, 12 gulden ’s jaers.] 

 

Op 't request van Pieter Michielsz. Comans, concherge, is geresolveert 



3 
 

en hem geaccordeert een pensie van 12 gulden 's jaers, in de plaetse van 

de pensie van ses gulden 's jaers die hij hier voormaals genooten heeft. 

 

 

[in marge: Den wachters 's winters 5 stuivers van elcke nacht.] 

 

Op 't request bij die van de nachtwachte overgegeven, is geresolveert 

dat men den wachters ’s winters, beginnende van den 1en octobris tot 

den 1en april, 's nachts zal laten volgen vijff stuivers en dat sij van den 

1en april totten 1en october sullen blijven bij de vier stuivers van elcke nacht. 

 

 

[in marge: Griete Cornelisdr., vroedvrouw, 25 gulden ’s jaers.] 

 

Is voorts Griete Cornelisdr. vroedvrouw, geaccordeert tot wederseggen 

een pensie van 25 gulden 's jaers met die conditie dat sij den schamelen 

zal dienen om Godts wille. 

 

 

[in marge: Huybert van der Lijn, clerck in de secretarie, 75 gulden ’s jaers.] 

 

Heeft voorts die vroedschap Huybert Jacobsz. van der Lijn, gesworen  

clerck in de secretarie, geaccordeert dat hij in plaetse van de 48 gulden, 

hem voormaels gegunt, van nu voortaen zal genieten ende ontfangen 

75 gulden 's jaers. 

 

63 

 

[in marge: De weduwe van mr. Aelbert 100 gulden eens.] 

 

{fol. 1verso} 

 

Heeft voorts die vroedschap den weduwe van mr. Aelbert Harmansz., 

schoolmeester, geaccordeert in recompensie van haer saliger mans getrouwe 

diensten, soo in der schoole als in de kercke in 't opheven der psalmen 

gedaen, eens die somme van hondert gulden. 

 

[in marge: De moolenaers 12 sacken teffens te moge voeren.] 

 

Is voorts den moolenaers gegont ende geaccordeert, dat sij mette 

wage sulle voeren teffens 12 sack rogh off tarw, off 18 sack mout. 

 

 

[in marge: Pensie van den opheffer der psalmen 5 gulden verhoogt] 

 

Is voorts die pensie van Claes Meijnnertsz., opheffer der psalmen 

en leeser voor die predicatie, 5 gulden verhoogt en van 75 gulden 

's jaers gestelt op 80 gulden. 

 

[in marge: Mr. Jan Allertsz., chirurgijn, 50 gulden verhoginge.] 

 

Voorts heeft die vroetschap die pensie van mr. Jan Allertsz., chirurgijn, 

soo in reguard dat sijn lasten vermeerdert sijn, als om die verdieringe  
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aller dingen, en om meer andere redene, breeder in zijn requeste verhaelt, de 

helft verhoogt en hem in de plaetse van de 50 gulden, 100 gulden 's jaers geaccordeert. 

 

[in marge: Die conventualen, elcx ses gulden verhoginge.] 

 

Heeft voorts die vroedschap die alimentatie van de conventualen 

van 't oude, jonge en middelhoff verhoogt, elcx ses gulden. 

 

[63verso] 

 

[in marge: Versoek van de wielmakers.] 

 

Sijn voorts burgermeesteren en gerechte geauctoriseert, omme haer op 't versoek 

van de wielmakers te informeren ende indien sij geen prejuditie voor 

den stede en vinde, een keure te maken en op sekere pene te verbie- 

den dat geene vreemde persoonen buijten deser stede woonende eenige 

spinnewielen, clossen, snaren nog andere dingen, 't wielmakersampt 

aengaende, in de week noch op weekmarckten sullen mogen verkopen 

dan alleen op jaermarkten. 

 

 

[in marge: Navigatie op oosten.] 

 

16 february 1598 

in communicatie van de vroedschap gelijt zijnde sekere missive van 

de gedeputeerde raden van West-Vrieslant en ’t Noorderquartier, inhoudende 

verschijde pointen daer op in de vergadering van de Staten den 18en deser 

tot Hoorn geleijt, resolutien ingebracht sullen werden is op 't 1e point, 

mentionerende van de ordre die gestelt zal worden op te navigatie van oosten en 

Noorwegen, geresolveert dat die gedeputeerden deser stede ten dachvaert 

gaende, mette gedeputeerden van de andere steden, sulle adviseren en resolveren  

en ook haer te moegen conformeren mette meeste stemmen. 

 

 

64 

 

[in marge: De kercke van Oost-Vlieland tot reparatie 400 gulden.] 

 

Aengaende die kerckevoogden van Oost-Vlielant versoekende tot reparatie 

van haer kercke een subzidie van 800 gulden, is geresolveert dat 

men haer ten fine voors. accorderen zal eens 400 gulden. 

 

 

[in marge: Tot reparatie van de kercke van den Oudendijk 200 gulden.] 

 

{2} 

 

Aangaende die regeerders en kerckmeesteren van de Oudendijk, versoekende 

mede eenige subzidie tot reparatie van haer kercke ten reguarde van de sobere  

inkomsten derselver, is goetgevonden dat men henluyden ten fine voors.  

zal accorderen die somme van 200 gulden 
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[in marge: Die van Camp 400 gulden.] 

 

Belangende die van Camp, versoekende eenige subzidie omme den clock 

en uerwerk gankbaer te maken en de kerck te vergrooten, is goetgevonden 

dat men haer ten fine voors. zal laten volgen 400 gulden. 

 

 

[in marge: Claas Pietersz, leeckebroer van de Reguliers te Blockert, 25 gulden ’s jaers.] 

 

Op 't versoek van Claes Pietersz., gebooren in Westerblokker en geweest 

hebbende lekebroer in 't clooster van de Reguliers in Blocker, om een 

jaerlicxe alimentatie te hebben, is goetgevonden dat men hem accorderen  

zal 25 gulden 's jaers. 

 

 

[in marge: Versoek van die van Purmerland en Ilpendam.] 

 

Aengaende die van Purmerlant en Ilpendam, versoekende continuatie 

voor den tijd van 10 off 12 jaren van de excijs van 12 stuivers op elke  

tonne swaar bier, haer bij de Staten voor ettelicke jaren nu geexpireert, 

 

[64verso] 

 

geaccordeert etc., is goetgevonden dat sij haarluyden sullen adresseren aen de 

Staten van Holland en West-Vriesland. 

 

[in marge: Versoek van de Vier Noordercoggen.] 

 

Belangende 't versoek van dijkgraeff, heemraden en gemeene waerschappen 

der Vier Noordercoggen, is goetgevonden dat men 't selve zal affslaen, 

en soo men 't selve niet kan staende houden, dat men zal arbeijden dat  

die requeste gestelt mogte werden in handen van die van Geestmerambacht, 

soo ijet ter contrarie gedaen word, dat men daertegens zal protesteren. 

 

 

[in marge: Die clocksteller een woninge in 't Heijlige Geesthuijs.] 

 

Is voorts geresolveert dat men Dirk Pietersz. clocksteller, die wooninge 

in 't heijlige geesthuijs daer Claes Jansz. cruyijenier in woont sal laten 

volgen, mits dat men denselver Claas Jansz. weder met een woninge 

in 't Heijlige Geesthuijs zal accommoderen, soo men 't selve sonder 

hinder van de vleijshalle kan doen. 

 

 

[in marge: Nogh een te ordonneren tot vinder van ’t vleijs.] 

 

Voorts is goetgevonden dat burgemeesteren noch een persoon sullen ordonneren 

tot vinder van 't vleijs, beneffens die twee tegenwoordige vinders. 

 

 

[in marge: Die trommelslager bij de wintertijd 6 stuivers.] 

 

Op 't request van Gerrit Jansz. Praet, trommelslager, is geaccordeert 
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dat hij bij de wintertijd, als van den eersten october totten eersten 

 

65 

 

april zal genieten in de plaetse van de 5 stuijvers 's nachts, ses 

stuijvers, blijvende die somertijd als van den 1en april totten 1en 

october, bij de 6 stuijvers ’s nachts. 

 

 

[in marge: Den schout tot nieuwe ijckinge geadmitteert.] 

 

{2 verso} 

 

Is voorts den schout geaccordeert dat hij in martis naestkomende 

een nieuwe en generale ijckringe zal doen van alle kannen, maten 

ellens etc., op de voet en 't gebruijk dienthalven laest gebruijkt, mits 

dat die persoonen die hij totte ijckinge gebruijken zal, geëedt 

sullen worden dat zij haer trouwelick sullen dragen, en in alles haer 

sorgvuldelick en neerstiglick zullen quijten. 

 

 

[in marge: Octroij te versoeken om 't geene die stad behoeft aen haer te moge nemen tot 

tauxatie.] 

 

2en maert 1598 

is bij de vroedschappe geresolveert dat men zal versoeken aen de Staten  

octroij voor de stede, teneijnde zij die landen, erven en huijsen die 

zij tot advanchement van de neringe nodigh behoeven, aen haer mogen 

nemen, mits die selve betalende tot tauxatie van vier neutrale mannen, 

bij schepenen daer toe te committeren. 

 

 

[in marge: Seker perceeltgens landt van die van Haerlem in erfpacht te versoeken.] 

 

Voorts dat burgermeesteren aen die van Haerlem sullen versoeken omme die 

perceeltgens land, die de selve stadt agter die pannebackerie leggende 

heeft, in erfpacht te hebben. 

 

 

[65verso] 

 

 

[in marge: Geene schippers in 't veer te varen voor dat sij 6 jaren poorter zijn geweest.] 

 

Op 't versoek van de schippers is geordonneert dat van nu voortaen 

geene vreemde schippers in 't veer sulle mogen varen, voordat zij ses 

jaren geweest zijn deser stede poorter. Voorts dat soo wat schippers op 

haer beurt in een beurs varende met werpen een vracht winnen, dat 

zij die selve haer maets sullen mogen overdoen. 

 

 

[in marge: 't Verhoeden der frauden in de imposten. 

 



7 
 

Ten selven dage in communicatie van de vroedschap geleijt sijnde 

sekere missive van de gedeputeerden van de Staten van Holland en 

West-Vriesland met sekere bijgevoegde stucken, daer op in de verga- 

deringe van de ridderschap, edelen en steden den 2den deser maent 

marti in Den Hage geleijt, rezolutien ingebrogt sullen werden, is op 't 1e 

point mentionerende van de fraude die in de gemeene middelen soo in 

de steden als ten plattenlande vallen, te weeren etc., geresolveert 

ende goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende, 

in desen sullen helpen adviseren, sulks zij tot meesten dienste van den lande 

en verhoedinge van de frauden bevinden sullen te dienen. 

 

 

[in marge: Impost op ’t stijffsel.] 

 

Aengaende den nieuwe impost op 't stijffsel van een stuyver op 't  

pont en de ordonnantie daerop 
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geconcipieert, is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende, haer in 

desen sullen conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Veijlinge van der zee.] 

 

Belangende die veijlinge van der zee, ten reguarde van de groote ende kleijne visscherie 

mettet geene daeraen kleeft, is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede ter dagvaert 

gaende, sullen aenhooren de advijsen van de voorsittende steden en haar conformeren mette 

meeste ofte beste stemmen derselver. 

 

 

[in marge: Placaet tegens de paspoorten van de vijanden.] 

 

{3.} 

 

Beroerende 't placaet tegens het uijtdelen en ontfangen der passepoorten van de vijanden en 

de ordre tegens die exorbitante rantzoenen metten aenkleven vandien, is mede geresolveert 

dat die gedeputeerden deser stede sullen aenhoren de advijsen van de voorsittende steden en 

haer conformeren den meeste ofte beste stemmen derselver. 

 

 

[in marge: Van de lijste der convoyen en licenten.] 

 

Aangaende die lijste ende ordre van de convoijen en licenten daerinne verscheijde pointen 

naerder dienen gexamineert etc., heeft die vroetschap hare gedeputeerden ter dagvaert gaende 

geauctoriseert daerinne te advijseren en helpen rezolveren ten meesten dienste van den lande. 

 

 

[66verso] 

 

[in marge: Successie ab intestato.] 
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Op 't point van de successie ab intestato is geresolveert dat men zal insisteren teneijnde in 

desen eijntelick magh werden geresolveert. 

 

 

[in marge: Een tot prezident in den Hoogen Rade.] 

 

Van eenige gequalificeerde personen te nomineren tot prezident in de Hooge Rade is 

geresolveert dat die gedeputeerden deser stede ten dagvaert gaende haer sullen reguleren na 

de rezolutien voormaels bij de vroedschappe desen aengaende genomen. 

 

 

[in marge: Een uijtte edelen in den Raed van State.] 

 

Sijn voorts de gedeputeerden ter dagvaert gaende geauctoriseert te procederen tot electie van 

een uijt de edelen, omme in plaets van de heere van Schagen gebruijkt te werde in den Raed 

van State. 

 

 

[in marge: Marchans avanturiers.] 

 

Aangaende die koopluijden van Engeland en die vrijheden en articulen die sij sijn 

versoekende, is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede haer in desen sullen mogen 

conformeren den meeste ofte beste stemmen. 

 

 

[in marge: Gecommitteerdens op ten dagvaert in Den Hage.]  

 

Sijn voorts die burgermeester Pieter van Teylingen en Hark Jansz van Houthen, secretaris, 

gecommitteert op ten dagvaert te compareren, die voorgaende resolutien inne te brengen,  

daer op en op te occurentie so wel uijt Vrankrijk en Engeland 
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als andere, te helpen adviseren en resolveren en haer te conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Rapport van de gedeputeerdens ter dagvaert geweest hebbende.]  

 

[in marge: Rezolutie dienende tot wegneminge van de wortelen die berovinge ter zee 

causerende.] 

 

10en maert 1598 

hebben die burgermeester  Pieter van Teylingen en Hark Jansz van Houten, secretaris, rapport 

gedaen van 't geene op ten dagvaert verhandelt was en daer beneffens den vroedschap 

voorgehouden sekere acte op 't behagen van elex principalen geconcipieert, daerinne 

goetgevonden was teneijnde die navigatie, handelinge en traffijcke, soo wel ter koopvaarderie 

als visscherie, mettet gewelt van der zee bij dese landen mag werden geconsenteert deur het 

wegnemen van de wortelen die voors. periculen veroorsakende, bij de sekerste en beqaemste 

middellen daertoe seer goede en vaste hope gegeven word, indien die middelen van 

penningen daertoe nodig, mogte gevonden en opgebrogt werden. Om welke middelen te 

vinden voorgeslagen is, dat eens en sonder in consequentie te trekken voor den jare 98 over 

alle die schepen soo ten versche als soute, cleyne als groote visscherie, bequaem om zee te 
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gebruijken, ten behoeve van de gemeene sake zal worden betaald van elck last van de groote  

van 

 

 

[67verso] 

 

de selve schepen 10 gulden, een derden deel den 1en  julij, een derden deel den 1en augusti en 

en derden deel den 1en septembris eerstkomende, tot laste van de reeders van de voors. 

schepen. Dat insgelijks van alle koopvaerdersschepen binnen die vereenigde landen in 't 

geheel  often deel  in eijgendom behorende, bequaem sijnde om over zee te varen, 't zij off die 

selve binnen dese landen sijn ofte daer buijten en off dieselve ter zee varen off niet, van elck 

last betaald zal worden 7 gulden daervan die schippers in 't eerste uijtvaren hem debiteur zal 

maken. Te betalen de een helft den eersten junij en de 2de helft den eersten augusti. Ende van 

alle de schepen buijten der landen in 't geheel in eijgendom behoorende, half soe veel op 't 

eerste inkomen ofte uijtvaren, mits dat van de schepen die alleenlick op Noorwegen sullen 

varen, van elck last betaald zal worden drie gulden. En dit alles soo veel die koopvaerders 

aengaet tot laste van de reeders van de schepen en koopluijden, sulcks als die laste van averij 

grosse onder den selven gedragen worden, te vinden over diegeene die op Oosten, Vrankrijck, 

Engeland, Schotland varen over die twee eerste reysen ende die op 
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westen ofte Italien varen over die eerste reijse in’t uijtvaeren ofte inkomen. Dat mede van alle 

schepen, ponten, potten en schuyten binnen 's lands varende van de groote van drie lasten en 

daerboven tot laste van de eijgenaars en diegene die aen deselve schepen ofte schuijten ten 

achteren zijn op de voors. termijnen, betaald zal worden een gulden van elk last (uijtgesondert 

van de schepen en schuijten sonder masten en sammerosen, die betalen sullen 10 stuijvers van 

't last in de maenten van juli en augusti etc., is goetgevonden dat die gedeputeerden deser 

stede in 't gunt voors. is sullen mogen bewilligen en indien daer eenige veranderinge innevalt 

haer conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Harman Smits land.] 

 

13en April 1598 

 

{3verso} 

 

is bij de vroetschap collegialiter vergadert wesende geresolveert dat men Harman Jansz. Smit 

zal prezenteren, soo verre hij sijn land van 't oosteynd off tottet westeynd wil laten volgen, dat 

hij soo veel van de roe zal genieten als die stede haer land verkopen off in erfpacht uijtgeven 

zal en dat hij die helft van de noorder lijnbaan in sulcken kope sal mogen aennemen als die 

wederhelft verkogt 

 

 

[68verso] 

 

wort mits dat hij sijn eijgen penningen zal inmanen en 't gene tot die lijnbanen niet bequaem 

is aen hem behouden zal. Ende ingevalle hij diezelve presentatie niet en accepteert, dat men 

met tauxatie zal voortgaen volgende het octroij. 
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[in marge: Met die van Westzanen overcoompste van executie te maken.] 

 

Is voorts goetgevonden en geresolveert dat dese stede met die van Westzanen zal maken 

overcoompste van de executie in gelijker voegen als met andere steden en plaetsen is gedaen. 

 

 

[in marge: Cuypers en zeepsieders te vereenigen.] 

 

{4} 

 

Sijn voorts Cornelis Matthijsz Schagen, Heyndrick Florisz, Jan Heyndriksz Keyser en Hark 

Jansz Van Houthen gecommitteert om die zeepsieders en cuijpers deser stede te hooren en 

haer vereenigen van 't different tusschen haer uijtstaende belangende die zeepvaten buijten 

deser stede gemaekt. En indien sij 't selve niet konnen tewegebrengen den vroedschap van 

haer bezoigne rapport te doen. 

 

 

[in marge: Pensie van mr. Roeloff 36 gulden 's jaers verhoogt.] 

 

Is voorts die pensie van mr. Roeloff Heyndricksz. 36 gulden jaerlicx verhoogt ingaende en 

beginnende loop te nemen maij naestkomende. 

 

 

[in marge: Cuijpers versoek.] 

 

Op 't versoek van de cuijpers is geresolveert dat men bij haer gilde- 
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brieff sal voegen 't geene hierna volgt. Eerst dat diegene die meester van den ambagte begeert 

te worden, gehouden sal zijn voor en aleer hij sijn proeff begint, te gaen bij den deken ende 

raedts van 't gilt en haer 't selve aen geven, die hem plaets wijse sullen tot ener van der raedts 

van 't gilt, daer hij zal maken sulke vaten als in de brieff begrepen staen. Item dat die deken 

met een van de raedts den proeff sullen opnemen en daervan genieten elcx 10 stuivers 

makende t’samen een gulden sonder meer, die komen zal de een helft tot proffijt van diegene 

die de proeff opnemen en de ander helft tot behoeff van den armen van 't gilt. Voorts dat 

niemant niet in 't gilt wesende hoepen sal moge verkopen dan bij de duijsent, halv duijsent off 

bij quartieren ende soo wie bij de bosch verkoopt zal geven jaerlicx tot proffijt van den armen 

van 't gilt 15 stuivers in plaetse van 't missegeld. 

 

                                       

[in marge: 40 Vendelen tot 150 hoofden te reduceren.] 

 

19en April 1598 

is op de missive van de gedeputeerde raden van West-Vriesland en 't Noorderquartier den 

vroedschap collegialiter vergadert sijnde voorgelesen geresolveert dat men vanwegen deser 

stede volgende 't versoek van Zijne  

 

 

[69verso] 
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Ext en den Rade van Staten zal bewilligen dat 40 van de compagnieën, staende op de 

repartitie van Holland en West-Vriesland, weder van 120 hoofden gebracht worden tot 150 

hoofden, mits dat ’t selve eenparig geschiede. 

 

 

[in marge: Geen schoongemaekt vlas dat alhier niet gehekelt is op weekmarkten te verkopen.] 

 

Op’t versoek van de vlasters en hekelsters binnen deser stede is geordonneert dat men bij 

keuze zal ordonneren dat niemant met eenigh schoongemaekt vlas, ’t welk binnen deser stede 

niet gehekelt off schoongemaekt is, zal mogen voorstaen off verkopen op eenige 

weeckmarcten dan alleen in de vrije jaermarcten, uijtgesonderd die huijsluijden die haer vlas 

dat sij zelfs geteelt hebben, schoongemaekt sullen mogen verkopen. 

 

 

[in marge: Op ’t staelblaeuwen ordonnantie.] 

 

{4verso} 

                                   

Den naelaesten maij 1598 

is bij de vroetschap goetgevonden dat men metten eersten zal recouvreren van de stad 

Haerlem ende ook van Delft, copie van de ordonnantie aldaer op ’t staelblaeu verwen 

gemaekt.  

 

 

[in marge: Ordonnantie op ’t nieuwe siekhuijs.] 

 

Is voorts in de plaetse van mr. Adriaen Anthonisz en Anthonis Willemsz Sonck, die mette de 

burgermeesteren Cornelis van der Nijenburgh en Heijndrik Floorisz gecommitteert sijn tot 

makinge van de ordonnantie 
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op ’t nieuwe siekhuijs gesurrogeert Pieter Mattthijsz Raephorst mits dat Sonck daermede 

overgeroepen zal worden indien hij prezent is, indien niet, dat sij met hun drien mettet maken 

van de selve ordonnantie sullen voortvaren in die selve ordonnantie gemaeckt sijnde, dat men 

als dan op ’t verder versoek van de regenten van ’t selve gasthuijs sal disponeren. 

 

 

[in marge: Die magere gortige varkens een stuk van ’t oor te snijden.] 

 

Is mede geordonneert en goetgevonden dat men in de ordonnantie van de varkensschouwers 

zal stellen dat die varkenschouwers, die magere varkens die zij gortich bevinden, een stuk van 

‘t oor sullen snijden. 

 

 

[in marge: Van de schepen bij deze landen tot de Indische voijagie toegerust.] 

 

Op ’t versoek van de bewinthebbers van de vier schepen die tot de Indische voijagie hier te 

lande toegerust worden en deur Fretum Magellanicum sullen varen etc. is geresolveert alsoo 

die stede van metale geschut niet is voorsien dat men haer een gooteling off twee sullen 

prezenteren en soo daer geen gotelingen en sijn die haer dienen dat die stede Haerlem zal 
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prezenteren onder goede versekertheijt sonder interest te leenen 800 off 1000 gulden om die 

bij Haerlem tot kopinge van geschut of kruijt geemploijeert te werden. 

 

 

[70verso] 

 

[in marge: Pieter Cornelis Cranck in de schoole te gebruijken.] 

 

Is mede goetgevonden dat men den rectoor zal aenseggen dat hij Pieter Cornelis Cranck voor 

een tijd in de schoole zal gebruijken, om te sien hoe hem in den dienst zal dragen en quijten. 

 

 

[in marge: Floris Dirkz alterminatie van 3 halv jaren.] 

 

Aengaende die quijtscheldinge bij Floris Dirksz als pachter van de bieraccijs versogt, is 

deselve afgeslagen dog hem geaccordeert atterminatie van drie halve jaren mits renoverende 

de cautie off stellende nieuwe borgen, nadat burgermeesteren bevinden sullen tot 

versekertheijt van de stede te dienen. 

 

 

[in marge: Den poortiers geen huijshuer genietende elcx 15 gulden ’s jaers.] 

 

Is voorts geresolveert dat men den poortiers geen huijshuer genietende, jaerlicx tot huijshuer 

zal laten volgen 15 gulden. 

 

 

[in marge: Claes Jan, 100 gulden eens geaccordeert.] 

 

Voorts dat men Claeas Jan van de welke die stede ’t huijs van Coman Ruijck genaest hadde, 

niet uijt rigeur, maer uijt gratie zal laten volgen eens hondert gulden op twee naestkomende 

maij dagen. 

 

 

[in marge: Geen vreemde bedelaers te logeren.] 

 

{5} 

 

Is mede goetgevonden en geresolveert, dat men bij keure zal verbieden dat niemant eenige 

vreemde bedelaers zal mogen logeren, nogh eenige huijsen off wooningen mogen verhueren, 

op pene dat die geene  

 

71 

 

bevonden word contrarie te doen met kennisse van de magistraet uijtte stede zal doen 

vertrecken. 

 

 

[in marge: Visitatoers van de rekeningen van de fabrykmeesteren en de tresorier d’anno 97.] 

 

Sijn voorts doet Jansz Medenblik, Cornelis Matthijsz Schagen, Jan Claesz Quinting, Heijndrik 

Floorisz, Cornelis Heijndriksz Boom en Jan Heijndriksz Keijser geordonneert tot visitatoers 

van de rekeningen van de fabrykmeesters van den jare 97 en ook van de tresorier van den 
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selve jare en is elcke fabrykmeester tot zalaris geaccordeert 40 gulden makende voor hen 

drien 120 gulden. 

 

 

[in marge: Gecommitteerdens om die wollewevers te hooren op hare differenten.] 

 

Sijn voorts Doet Jansz Medenblik, Cornelis Matthijsz Schagen, Heijndrik Floorisz en Pieter 

Matthijsz Raephorst gecommitteert om die wollelakemakers te hooren op de differenten 

tussen henluijden uijtstaende, soo van ’t uijtslijten bij der elle als andersints en henluijden 

gehoort hebbende den vroedschap rapport te doen. 

 

 

[in marge: Sekere ordonnantien te maken op de bedelaers.] 

 

Sijn voorts Doet Jansz Medenblik, Cornelis Matthijsz Schagen, Arian Heijndriksz en Hark 

Jansz van Houten, secretaris, gecommitteert om sekere ordonnantien te maken op te 

bedelaers. 

 

 

[in marge: Te aenhooren ’t rapport van de gecommitteerdens, geweest hebbende in Vrankrijk 

en Engeland.]  

 

12e Juny 1598 

in communicatie van de vroedschap geleijt sijnde sekere missieve van de gecommitteerde 

raden van Hollant  

 

 

[71verso] 

 

en West-Vriesland met sekere bijgevoegde pointen daer op in de vergaderinge van de edelen 

en stede den 15e deser en Den Hage geleijt, rezelutien ingebracht sulle werden, is op ’t eerste 

point mentionerende van ’t rapport van de gecommitteerdens, soo aen de Coe Mat van 

Vrankrijk als Engeland gesonden, metten gevolge van dien, goedgevonden dat die 

gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende, sullen aenhooren ’t rapport van de voors. 

gecommitteerden en den vroedschap rapport doen, al vooren daerop te resolveren. 

 

 

[in marge: Te helpen adviseren op’t gunt tot goede ordre en verzekeringe van de  

lande nodig is] 

 

Op ‘t 2e point, om te adviseren op alle ’t geene in dese gelegenheijt tot goede ordre en 

versekeringe van den lande noodig is, is geresolveert dat die gedeputeerdens deser stede ter 

dagvaert gaende, in ’t gunt voors. is sullen helpen adviseren en haer mogen conformeren den 

meeste stemmen, ten waer sij swaerigheijt bevonden in welken gevallen zij sullen nemen 

rapport. 

 

 

[in marge: Rezumptie van de ordonnantien opte turff, zeep en bestiael en correctie opte 

ordonnantien van de bieren etc.] 

 

Op ‘t 3e en 4e pointen, mentionerende van te resolveren op te aenstaende verpachtinge van de 

imposten op te turff zeep en bestiael, soo wel bij rezumptie van de ordonnantien vandien, als 

’t geene daertoe meer nodigh is en de die correctie in de  
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ordonnantien van de imposten opte bieren, bestiael en gemael, is goetgevonden dat die 

gedeputeeerden deser stede ter dagvaert gaende in desen mette edelen en andere steden sullen 

helpen adviseren en haer mogen conformeren den meeste ofte beste stemmen. 

 

 

[in marge: sekeringe van de visscherie] 

 

{5verso} 

 

Op ‘t 5e point om te resolveren op ’t geene tot versekeringe van de visscherie nodigh mag 

wesen ende namentlijk off de rantsonnementen tot laste van de lande genomen soude mogen 

werden mits tot proffijt van ’t lant zoo vele betalende als zij aen den vijand pretenderen te 

doen voor de sauvegarden, is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede in desen sulks 

sullen mogen adviseren als zij tot meesten dienste van den landen bevinden sullen te dienen, 

sonder noghtans die rantsonnementen te nemen tot laste van den lande. 

 

 

[in marge: Van de pointen in de ordonnantien en lijste van de convoijen.] 

 

Op ‘t 6e point, mentionerende van de pointen in de ordonnantien en lijste van de convoijen en 

licenten nogh onvereffent wesende, is mede goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede 

in desen sullen adviseren en resolveren sulks zij ten meesten dienste bevinden sullen te 

dienen. 

 

 

[in marge: Van de successie ab intestato.] 

 

Op ‘t 7e point, mentionerende van  

 

 

[72verso] 

 

de successie ab intestato, is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede sullen insisteren 

dat hiervan een eijntelicke rezolutie genomen mogte werden. 

 

 

[ in marge: Een prezident in den Hogen Rade.] 

 

Op ‘t 8e point, om te procederen tot nominatie van een persoon tot prezident in den Hoogen 

Rade, is goetgevonden dat de gedeputeerden deser stede den raetsheer Banchem sullen 

nomineren, soo daer eenige apparentie is, indien niet de apparenste. 

 

 

[in marge: ’t Sterffhuys van Sijne Extie.] 

 

Op ‘t 9e point, nopende vanwegen ’t geene van het sterffhuys van Zijne Pe Extie hoogmogende 

ende welgebooren graeff Johan van Nassau, in de laeste vergaderinge geproponeert is, is 

geresolveert dat die gedeputeerden deser stede haer sullen mogen conformeren den meeste 

ofte beste stemmen. 
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[in marge: Marchans avanturiers] 

 

Gelijck zij ook haer sulle mogen conformeren den meeste ofte beste stemmen nopende ’t 

geproponeerde der Engelscher coopluijden genaemt marchans avanturiers.] 

 

 

[in marge: Versoek van den Grave van Egmont.] 

 

Mitsgaders ook in de sake van den heer Ladmirael van Egmont versoekende hantlichtinge van 

sijne goederen. 
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[in marge: Gecommitteerdens op ten dagvaert in Den Hage.] 

 

Sijn voorts Gerrit Jacobsz Coren burgermeester en Harcke Jansz van Houten, secretaris, 

gecommitteert omme vanwegen deser stede op te voors. vergaderinge te compareren, die 

voorgaende rezolutien voor advijs inne te brengen, daer op en alle voorvallende saken de 

welstant van den lande betreffende, te helpen resolveren en haer te conformeren den meesten 

stemmen. 

 

 

[in marge: Een geswoore meter van de Rin te ordonneren.] 

 

{6}  

 

Is mede goetgevonden dat men een geswoore meeter totte Rin zal ordonneren onder sulk loon 

als burgermeesteren goet en redelick bevinden sullen. 

 

 

[in marge: 25 Lasten rogge te koopen.] 

 

Is mede goetgevonden dat burgermeester bij provisie voor den stede copen zal omtent 25 

lasten rogge. 

 

 

[in marge: Een dubbele 100e penning.] 

 

[in marge: Harck Claesz. collecteur.] 

 

Is voorts geresolveert dat men tot vervallinge van de quote deser stede in den omslag van de 

verpondinge zal collecteren een dubbele 100e penning over die huijsen en landen ende nog die 

verhooginge van een viiie part over die landen gelijk in den voorleden jare es gedaen ende is 

tot collecteur vandien geordonneert Harck Claesz Boonstoppel. 

 

 

[in marge: De straten in reparatie te houden bij den straetmaker.] 

 

Is mede goetgevonden dat men mit Jan Oliviersz. straetmaker zal handelen als dat hij alle die 

straten bij hem gemaect 



16 
 

 

 

[73verso] 

 

zal onderhouden in goede reparatie ende daer voren hem laten volgen van elke roe een blank 

in’t jaer, die hem bij de stede betaelt worden, mits dat die stede ‘t selve weder uijte burgerie 

sal soeken, zo bij de collecte van de 100e penning als anders. 

 

 

[in marge: Willemtgen Pieters vroevrou.] 

 

Is voorts Willemtgen Pietersdr., vroevrouwe, wonende tot Haerlem geaccordeert, dat zij alhier 

het vroevrouschap zal moegen exerceren mits brengende attestatie van haer comportement. 

 

 

[in marge: Gedeputeerden op de rapporten van de gesanten in Vrankrijk en Engelant te mogen 

resolveren.] 

 

18e Juny 1598. 

Die vroetschap gehoirt hebbende ’t rapport van de burgermeester Coren en daeruijt verstaen 

hebbende, dat die gedeputeerden van alle die steden van Hollanten West-Vrielant gelast 

waren te anhoiren ’t rapport van de gesanten geweest hebbende in Vrankrijk ende Engelant 

ende daerop te helpen advijseren, resolveren ende haer den meesten stemmen te conformeren, 

heeft hare gedeputeerden ten dagvaert gaende gelast om van gelijken te moegen. 

 

 

[in marge: Een slegt vendel, en een nieuwe koecken voor de oude Doelen te maken.] 

 

Is voorts op ’t request bij de capitteijn van de oude schutterie overgegeven omme te hebben 

een slegt nieu vaendel om dagelicx te gebruijcken mitsgaders dat in plaetse van ’t oude 

 

 

74 

 

coeckentgen dat zeer cleyn es, een nieu gemaect mogte werden, mit een kelder daeronder 

ende een vierkant boven dat men van de groote bovensael daerin mag gaen, etc., geresolveert 

dat men ten gelegenertijt ’t voors. vaendel en die voors. coecken zal doen maken. 

 

 

[in marge: Correctie gemene middelen.] 

 

4e Septembris. 

 

{6verso} 

 

In communicatie van de vroetschap geleijt zijnde sekere missive van de gedeputeerde raden 

van Hollant ende West-Vrieslant, mit sekere bijgevoegde pointen daerop inde vergaderinge 

den 1e deser in Den Hage geleijt resolutien ingebrocht sullen werden; is op ’t eerste poinct 

mentionerende van de resumptie van de ordonnantie opte gemene middelen ende geraemde 

correctien daerop gemaect, goetgevonden dat die gedeputeerdens deser stede ter dagvaert 

gaende haer sullen conformeren den meesten ofte besten stemmen. 
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[in marge: Ordonnantie op te wolle lakenen.] 

 

Op’t 2de poinct mentionerende van de ordonnantie op ten impost van de wolle lakenen, is 

mede goetgevonden en geresolveert, dat de gedeputeerde deser stede ter dagvaert gaende haer 

insgelijx sullen moegen conformeren den meesten en besten stemmen. 

 

 

[74 verso] 

 

 

[in marge: Rapport van Engelant.] 

 

Op ‘t 3de point roerende van ’t rapport van de besoinge van Engelant ende den aenkleven 

vandien; is geresolveert dat die gedeputeerden desen stede ter dagvaert gaende ‘t 

voors.rapport sullen anhoiren, daerop helpen resolveren ende haer te conformeren den meeste 

stemmen. 

 

 

[in marge: Het Oogmergat, propositie die van Geneveren en andere voorvallende saken.] 

 

Op’t 4de point mentionerende van de pointen in de laeste dagvaert niet eyntelik offgedaen, 

ende ’t laeste point van alle andere voorvallende saken, den welstant en versekeringe van den 

lande betreffende; is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede in de voors. niet 

affgedane pointen ende voorvallende saken, mitsgaders inden sake van ’t Oochermergat ende 

die propositie van die van Geneveren haer sullen moegen conformeren den meesten ofte beste 

stemmen. 

 

 

[in marge: Steenhuijs en Houten opten dachvaert in Den Hage.] 

 

Sijn voorts gecommitteert die burgermeester Jacob Willemsz. Steenhuijs ende Harck Jansz. 

van Houthem secretaris, omme op te voors. dagvaert vanwegen deser stede te compareren, die 

voorgaende resolutien inne te brengen, daerop te resolveren en haer te conformeren den 

meesten stemmen ende dat die burgermeester 
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Gerrit Jacobsz. Coren mede volgens ’t schrijven vande voors. gedeputeerde raden mede in 

Den Hage zal reysen, als voormaels gecommitteert sijnde op de sake van Engelant. 

 

 

[in marge: Off de stadt haer zal wege met Dordregt, Haerlem en Goude tegens Rotterdam.] 

 

Voorts in communicatie geleijt zijnde, off die stede haer naem mede sullen verlenen ende haer 

voegen mit die van Dordregt, Haerlem ende Goude in’t proces dat zij tegens die van 

Rotterdam, belangende sekere binnevaert, uijtstaende hebben; is goet gevonden, dat die 

gedeputeerden deser stede sullen verstaen de intentie van de andere steden van desen 

quartiere, ende indien die sake haer voegen dat die van Alkmaer van gelijken sullen doen. 

 

 

[in marge: Artis in de stede te moge komen en niet te wonen.] 
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Op’t request van Artus Lourisz. is geresoveert dat hij wel binnen deser stede zal moegen 

comen gastgewijs, sonder alhier te moegen wonen. 

  

[in marge: het houtwerk aen de Waagtoorn te vernieuwen en 6 nieuwe klocken te 

doen maken.] 

 

{7} 

 

Is voorts geresolveert, dat men in plaetse van’t oude houtwerk gecomen van de Waechtoorn, 

also ’t selve veel vergaen es, nieuw houtwerk sal maken ende oick ses nieuwe klocken aen’t 

uerwerk om een volkomen accoort te hebben. 

 

 

[75verso] 

 

[in marge: De koopers van twee lijnbanen te ontslaen.] 

 

Voorts dat men den twee personen de twee Noorderste lijnbanen agter die pannebackerie 

gecoft, ende daerna deselve tegens seker lant vermangelt hebben, vande selve handelinge 

geheel sal ontslaen ende vrij lasteren in allen schijne off die copinge en mangelinge niet 

gedaen en waer geweest, mits dat zij ten behoeve vande stede sullen betalen eens die somme 

van 400 gulden, als elk 200 gulden tot roucoop. 

 

 

[in marge: De wollenlakenwevers het uijtslijten bij der ellen te verbieden ] 

 

Heeft voorts die vroetschap gehoirt hebbende ’t rapport van haer gedeputeerden goet 

gevonden, dat men den wolle lakenwevers het uijtslijten bij der ellen zal verbieden, ende tot 

dien eijnde die twee articulen voormaels uijte ordonnantie opte wollen lakenwevers gemaect 

geroijeert weder inde selve ordonnantie zal stellen. 

 

 

[in marge: Ordonnantie op’t staelblaeu verwen.] 

 

Sijn voorts Sijmon Cornsz. Comans, Jelis Jacobsz. kaeskooper, ende Cornelis Jacobsz. 

lakenbereijder gecommitteert omme te concipieren sekere ordonnantie op’t stael blaeu 

verwen binnen deser stede.  

  

 

11e octobris 1598 

 

 

[in marge: Redres gemene middelen.] 

 

In communicatie geleijt zijnde sekere missive vande Gedeputeerde Raden van Hollant en 

Westvrieslant, mit sekere bijgevoegde pointen daerop inde vergaderinge den 12e deser in Den 

Hage geleijt resolutien ingebracht sullen werden; is op’t eerste 

 

 

76 

 

poinct mentionerende vande ongeresolveerde pointen beraemt tot redres vande ordonnantie 

der gemene middelen, ende op alle ’t gene vorder sal moegen strecken om de selve 
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ordonnantie: niet alleen wel te redresseren, maer die eenpaerlick doen agtervolgen etc., 

goedgevonden dat de gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende in desen sullen helpen 

resolveren, ende haer conformeren den meeste ofte beste stemmen. 

 

 

[in marge: Nieuwe middelen tot betalinge vande 300.000 gulden ‘s jaers voor Hare 

Majesteits.] 

 

Op’t 2de point mentionerende van nieuwe middelen voor te slaen tot betalinge vande 300.000 

gulden ’s jaers van Hare Majesteits agterwesen, die 1150 soldaten voor de bewaernisse van 

Den Briel, Vlissingn etc., ende tot betalinge van omtrent 2000 soldaten ende 200 ruijteren uijt 

Hare Majesteits secours tot laste ende in dienst van de Landen angenomen; is geresolveert dat 

die gedeputeerden deser stede op te selve nieuwe middelen sullen helpen advijseren ende 

resolveren zo verre die niet beswaerlik zijn voorden gemeente, off anders nemen sullen 

rapport. 

 

 

{7verso} 

 

[in marge: Ordre op’t veijligen van de Zee, en nemen van pasporten van den vijant.] 

 

Op’t 3de poinct mentionerende vande ordre in’t veijligen van de Zee, ende wat ordre voortaen 

gebruijct zal worden tegens het nemen van de pasporten van den vijant; is goet gevonden dat 

die gedeputeerden 

 

 

[76verso] 

 

deser stede haer in desen sullen moogen conformeren den meesten ofte beste stemmen. 

 

 

[in marge: Sucessie ab intestato.] 

 

Aengaende de successien ab intestato is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede ter 

dagvaert gaende sullen insisteren, dat men een eijntelick offscheijt mogte hebben volgende 

voorgaende concepten bij desen quartiere, ende eenige andere steden gemaect. 

 

 

[in marge: President in den hoogen en Provincialen Raden.] 

 

Belangende het stellen van een President in den Hogen ende Provintialen Raden: is 

goedgevonden dat die gedeputeerden deser stede sullen nomineren den genen die zij bevinden 

sullen die apparenste te wesen. 

 

 

[in marge: Burgemeester Steenhuijs en secretaris Houten opten dagvaert.] 

 

Sijn voorts Jacob Willemsz. Steenhuijs ende Harck Jansz. van Houthem secretaris 

gecommitteert omme van wegen deser stede te compareren opte vergaderinge vande Edelen 

en steden den 12de deser in Den Hage geleijt, ende die resolutien hier voren in te brengen 

daerop ende andere voorvallende saken, mitsgaders op alle occurrentien ende versekeringen 

van den lande ende den staet vandien sowel in’t beleijt van de saken van State, policie, 
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justicie ende oorloge als ooc d’ordre en eenigheijt der kerke betreffende te helpen advijseren 

en resolveren, ende haer te conformeren den meeste ofte beste stemmen. 

 

 

77 

 

[in marge: Meester Roeloff 36 gulden toegeleijt.] 

 

Is voorts meester Roeloff Heijnricxsz. in recompensie dat hij die plaetse van meester Aelbert 

drie maenten alleen ende anderhalff maent mitten rector bewaert heeft, bij de vroetschap 

toegevonde 36 gulden. 

 

 

[in marge: Willemtje Pieters vroedvrouw 25 gulden ’s jaers.] 

 

Is voorts Willemtgen Pieters dochter vroevrou geaccordeert een pensie van 25. gulden ’s 

jaers. 

 

 

2e Novembris 1598. 

 

[in marge: Claes Matheusz. gegunt een brouwerij voor nog 4 jaren in huere.] 

 

Hebben die heeren burgermeesteren den vroetschappe aengedient, dat zij mit Claes Matheusz. 

in onderhandelinge geweest hadden, om huere te maken vande brouwerie in’t oude Bagijnhoff 

ende dat zij niet accorderen konden overmits de voors. Claes Matheusz. niet meer als die oude 

huere wilde geven, als te weten 75 gulden ’s jaers, ’t welk haer te weijnig dochten, begerende 

daeromme daer op der vroetschaps advijs. Ende is dienvolgende bij de vroetschap 

geresolveert om sekere respecten, dat men Claes Matheusz. den voors. brouwerie noch voor 

vier ankomende jaren in de oude huere zal laten volgen, mit die conditie nogtans, dat die stede 

tot allen tijden als zij die voors. brouwerie tot een ander sijne wil gebruijken, off dat Claes 

Matheusz. ende sijn huijsvrouw sturven off uijt die neringe scheijden die huere zal mogen 

opseggen, ende dat die selve te niete zal sijn, sonder dat 

 

 

[77verso] 

 

Claes Matheusz off sijn erven voors. gevallen off een vandien, ijet van de stede sullen ten 

cause vandien sullen moegen eijsschen. 

 

 

[in marge: Elk voor zijn huijsgesin provisie van rog te doen.] 

 

Is mede geresolveert, dat men den burgeren van vermogen zijnde bij de beste middelen zal 

insinueren dat zij ten  minsten voor haer eijgen huijsgesin provisie doen van rog. 

 

 

[in marge: Vriesse Poort ’s avonds ten 8 uren te openen.] 

 

is nog geresolveert dat men die Vriesse Poort ’s avonds ten 8 uren zal openen, zo wanneer 

daer ijmant voor es die ingelaten begeert te wesen. 
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[in marge: Grosser remissie huijshuer.] 

 

Voorts es op ’t request van Garbrant Jansz. Grosser geresolveert, dat men hem in regart van 

zijn seer sobere state, d’een helft van het jaar huijshuer dat hij an de stadt ten agteren es zal 

remitteren, ende dat hij de ander helft op vier jaren zal betalen, die hem den tresorier telken 

jare een vierde part zal corten en ’t gene hem totte huijshuer es geaccordeert. 

 

 

[in marge: Mr. Gerrit Toercorst een gratuiteijt.] 

 

Op te requeste van Mr. Gerrit Toercorst schoolmeester in ’t beneden school is geresolveert, 

dat men sijn versoek van verhoginge zal affslaen: dog dat burgermeesteren hem eens uijt 

gratie in sijn armoede sullen moegen gratifficeren mit 25 gulden. 
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[in marge: Off die stede haer zal voege met die van Dordregt etc. tegens Rotterdam.] 

 

Tenselven dage in communicatie vande vroetschap geleijt zijnde sekere missive van de 

gecommitteerde Raden van Westvrieslant ende Noorderquartier, inhoudende verscheijden 

pointen is op ’t eerste point mentionerende off die steden van desen quartiere onder sekere 

presentatien haer sullen voegen mit die van Dordregt, Haerlem ende Goude in ’t proces dat zij 

tegens die van Rotterdam uijtstaende hebben belangende seker binnenvaerte, goetgevonden, 

dat de gedeputeerde deser stede hem van wegen deser stede in ’t voors. proces mitte voors. 

steden zal voegen, soe verre die andere steden van desen quartiere ofte ’t meerendeel vandien 

sulcx doen. 

 

 

{8 verso} 

 

[in marge: Off men die Gemeen Lants rogge zal verbacken.] 

 

Op ‘t 2e point mentionerende off die Gemeen Lants rogge onder den steden gerepartieert tot 

soulagemente van den armen zal verbacken, is goet gevonden dat men ’t selve in state zal 

stellen tot in februario naestkomende.  

 

 

[in marge: Versoek van de weduwe van Capiteijn Foppe Jellis.] 

 

Op ‘t 3e point, roerende van ’t  versoek bij de Weduwe van Capiteijn Foppe Jellis gedaen, om 

betalinge van 456 gulden 18 stuijvers als reste van haer mans dienst, etc., is geresolveert dat 

men ’t selve versoek zal affslaen. 

 

 

[78 verso] 

 

[in marge: Versoek van Heijn de Best.] 

 

Op ’t point, mentionerende van Heijn de Best, versoekende betaling van sijn verbrande schip 

en van de diensten van ’t selve schip, is goetgevonden datman ’t voors. versoek zal affslaen. 

 

 



22 
 

[in marge: Pieter Luijtges Buijskes versoek.] 

 

Op ‘t 5e point, roerende van Pieter Luijtges Buijskes, versoekende dat hem in conformite van 

’t schrijvens van zijne Excellentie contentement zal worde gedaen vande melknappen is mede 

goetgevonden dat man ’t selve zal affslaen. 

 

 

[in marge: Versoek van Cornelis Pietersz. en Anthonis Pietersz. cum suis.] 

 

Op ’t 6e point, roerende van ’t versoek van Cornelis Pietersz. en Anthonis Pietersz. cum suis, 

om betalinge  te hebben van hare schepen in Tije gesoncken. 

 

 

[in marge: Versoek van Maerten Cornelis van de Cooch.] 

 

Op ‘t 7e point, mentionerende van Maerten Cornelis van de Cooch, versoekende betalinge van 

sijn huijs gestaen hebbende buijten den slaper en door last van den Gouverneur Sonoij in ’t 

begin van de trouble doen affbreken tot makinge van eenige hutten etc., is ook geresolveert 

dat men ‘t selve versoek zal affslaen. 

 

 

[in marge: Versoek van Cornelis Heijdriksz. conventuale.] 

 

Op ‘t 8e point, roerende van Cornelis Heijndriksz. Delft, eertijt conventuale van de abdie van 

Egmont versoekende dat hem boven sijn 
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tegenwoordige alimentatie soude worde gegunt de helft van de alimentatie van Gerrit van 

Leijen, overleden conventuael, bedragende 150 gulden ’s jaers, is geresolveert dat die 

gedeputeerdens deser stede haer in desen sullen conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Versoek Jan Ruijters in Blokzijl.] 

 

Op ‘t 9e point, mentionerende van Jan Ruijters in Blokzijl, versoekende betalinge van sekere 

jaren huer van sijn erve, daer ’t Gemeen Land een huijs op getimmert heeft, off dat hem ’t 

selve huijs in koope soude volgen, tot arbitragie van goede mannen, is goet gevonden dat men 

hem die versogte huer zal affslaen, en belangende ’t huis dat men hem ’t selve zal gunnen 

voor een ander niets daer vooren gevende soo veel als een ander. 

 

{9} 

 

[in marge: Versoek nopende den Toorn op Urck.] 

 

Op ‘t 10e point, mentionerende van ’t versoek van de regeerders van den Eijlande van Urck, 

ten eijnde haer omgevallen Toorn (wesende soo sij seggen een vier baken in zee) tot koste van 

’t land soude mogen weder op gemaekt werden, is goetgevonden dat men henlluijden zal 

renvoijeren aen de Staten van Holland en Westvriesland. 

 

[in marge: Thollen van Deventer en Campen.] 
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Aangaende die thollen van Deventer en Campen, en bij wat middelen men 

 

 

[79verso] 

 

deselve best soude mogen affschaffen, is goetgevonden datmen met alle behendigheijt zal 

onderstaen, off men die selve thollen om een kleijngen soude konnen affkopen, en soo men ’t 

selve kan doen dat men daermede zal voortvaren. 

 

 

[in marge: Die hand aen te houden tot fortifficatie van de stad Harderwijk.] 

 

Beroerende die van Harderwijk, versoekende dat die stad tot koste van den lande mogten 

werden gefortifficeert, is goet gevonden dat men henluijden zal renvoijeren aen de Staten van 

Holland en Westvriesland en dat die quartier met die van Amsterdam, die hant daer aen sullen 

houden, ten eijnde sij in hen versoek geholpen mogte worden. 

 

 

[in marge: Versoek van de schooldienaren ten platten lande, onder ’t classis van Hoorn en 

Edam.] 

 

Belangende ’t versoek van de schooldienaren ten platten lande onder den Classe van Hoorn en 

Edam, respectievelijk omme te hebben vermeerdering van haer zalaris, is geresolveert dat die 

Gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren mette meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Gecommitteerdens ter dagvaert tot Hoorn.] 

 

Sij voorts de burgermeester Jacob Willemsz. Steenhuijs en Dirck Dircksz., gecommitteert 

omme die rezolutien hier vooren, op ten dagvaert tot Hoorn geleijt, voor advijs inne te 

brengen, daer op en andere voorvallende saken te resolveren en haer te conformeren den 

meeste stemmen. 
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[in marge: Die Compagnien niet gerepartieert te repatiren. 

Te bewilligen in ’t geene bij den Rade van Staten in hare propositie is versocht.] 

 

16 November 1598, 

in communicatie van de vroedschap geleijt zijnde, sekere missive van de gedeputeerde Raden 

van Holland en Westvriesland, tenderende omme op morgen eenige gedeputeerden te 

schicken in de vergaderinge van de Edelen en steden ten selven tijde in den Hage geleijt, met 

last om te helpen adviseren op te pointen in de bijgaende stucken gementioneert en gelesen 

zijnde die missive van Sijne Excellentie en die propositie van de Raden van Staten, aen de 

Staten Generael gedaen, mitsgaders die ampliatie bij de selve Raden van Staten naderhant 

overgelevert, is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende voor 

advijs sullen inbrengen dat men die compagnien niet op eenige repartitie staende, onder den 

provintien zal verdelen, en dat sij voorts sullen mogen bewilligen in de continuatie van de 

maentelijke quote in de 300m  gulden tot wagen en schuijtvrachten en andere behoeften van 

een veldleger versocht, in de 200m gulden tot fortifficatien, in de 600m gulden tot lichtinge 

van nieuw krijgsvolk en in de andere pointen in deselve 
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[80verso] 

 

propositie breder vervat, dogh onder die limitatien als in voorgaende jaren bij desen quartiere 

is gedaen. 

 

 

{9 Verso.}  

 

[in marge: 200m gulden te repartieren over den steden, om tot laste van ’t Land op renten 

gelicht te werden.] 

 

Sullen voorts mede die gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende mogen bewilligen in de 

provisionele rezolutie op te laeste vergaderinge op ’t behagen van elkx sijne pricipalen 

genomen, als te weete, dat die 200 duijsent gulden die voor desen lopende jare aen de 

contributien te kort komen, sal repartieren over die steden, om bij deselve  tot laste van ’t 

Land op renten gelicht te worden, te weeten losrenten tegens den penning 12, lijffrenten op 

een lijff, den penning 1, en op twee lijven den penning 9, na breder vermelden van deselve 

provisionele rezolutie. 

 

 

[in marge: Middelen tot vinding van de 300m gulden aen haer Majesteijt van Engeland jaerlicx 

belooft.] 

 

Aangaende die middelen totte 300 duijsent gulden ’s jaers aen de Majesteijt van Engeland 

belooft, als te weete 2 stuijvers off 4 stuijvers opte binnen gebrouwe bieren en die helft 

meerder op te uijtheemsche bieren en 20 stuijvers op te tonne zout, over die provintien, mits 

dat ’t selve van de middelen van Holland gants hebbende, getrocken soude worden, en dat die 

selve in regart van dien vermindert soude werden, sijn  
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die gedeputeerden deser stede mede gelast daer inne te bewilligen. 

 

 

[in marge: 100m gulden over de steden, 100m gulden over de dorpen.] 

 

Soo veel aengaet die 100m guldens die op de voet van de verpondinge in de steden, en de 

100m guldens die over de dorpen en landen gevonden sullen werden, is goetgevonden dat die 

gedeputeerden deser stede daer inne sullen mogen bewilligen en haer conformeren den meeste 

stemmen. 

 

{10} 

 

 

[in marge: 40e penning van de verkopinge der onroerende goeden.] 

 

Beroerende die veertichste penning van alle verkopingen ofte vermangelinge van de 

onroerende goederen, als huijsen, landen, tienden, visscherijen en andere, mitsgaders van alle 

verkopinge ofte vermangelinge van los en lijffrenten, etc., sullen de gedeputeerden deser stede 

ter dagvaert gaende haer in desen mogen conformeren den meeste ofte beste stemmen. 
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[in marge: 40e penning van de successie collateraal.] 

 

Belangende die veertichste penning van de successien collaterael van de erffgoeden etc., is 

goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede haer in desen sullen moegen conformeren 

den meeste stemmen, met die conditie nogtans datmen niet en verstaet dat daer onder 

begrepen sullen sijn, geld, imboel, rentebrieven, nogh andere roerende goederen, dogh is 

goetgevonden dat die gedeputeerden 

 

 

[81verso] 

 

deser stede ter dagvaert gaende, sullen voorslaen off niet geradender waer, die twee 

voorgaende middelen in state te stellen en op te houden en in plaetse van dien dat de steden 

soude affstant doen tot behoeff van ’t land voor ses maenden van de geheele inkomen haerder 

accijsen, en voor een jaer van de helft der accijsen; mits dat de dorpen in dien reguart mede iet 

te laste geleijt soude werden; dog in gevalle ’t selve geen voortgank wil nemen, dat men dan 

zal blijven bij de voorgaende rezolutie. 

 

 

[in marge: Lastgeld op te schepen] 

 

Beroerende ’t lastgeld, dat men voor dit jare sonder in consequentie te trecken van de schepen 

soude ontfangen werden, na inhouden van de provisionele rezolutie dienaengaende genomen; 

is goet gevonden dat die gedeputeerden deser stede in de voorsz. voorslach sulle mogen 

bewilligen, en haer conformeren mette meeste stemmen ofte beste stemmen. 

 

 

[in marge: Gecommitteerdens op ten dagvaert in den Hage.] 

 

Sijn voorts Jacob Willemsz. Steenhuijs burgermeester en Hark Jansz. van Houthen secretaris, 

gecommitteert om vanwegen deser stede op te voorsz. dachvaert te compareren, die 

voorgaende rezolutien voor advijs in te brengen, daerop en andere voorvallende saken te 

resolveren, en  
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haer te conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Rapport gecommitteerdens ter dagvaert geweest hebbende.] 

 

6en december 1598 

hebben Jacob Willemsz. Steenhuijs en Hark Jansz. van Houten rapport gedaen van ’t gunt op 

te laeste dachvaert verhandelt was. 

 

 

[in marge: Rezolutien provisionelijck genomen.] 

 

Ten selven dage sijn den vroedschappe voorgelesen die rezolutien op te pointen van 

beschrijvinge en anders provisionelijck genomen, en heeft die vroedschap den voorsz. 
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Steenhuijs en Houten geauctoriseert om vanwegen deser stede in die selve rezolutien te 

bewilligen en die te helpen arresteren. 

 

 

{10 verso} 

 

[in marge: Off men de voet van de munte van den jare 86 zal lichten.] 

 

Aaengaende die muntmeester van Dordrecht, die versoekt conzent om die voet van ’t jaer 86 

wat te mogen lichten, deur dien de andere provintien sulcx gedaen hebben, en ook die 

principaelste vorsten en steden van Duijtsland die voet in den rijcxdaler gelicht hadden, is 

goet gevonden dat men soo veel die rijcxdaler aengaet zal volgen den voet van de 

principaelste steden en vorsten van ’t rijk en soo veel die goude munte aengaet, dat die 

gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren den meeste ofte beste stemmen. 

 

 

[82verso] 

 

[in marge: Waechtoorn.] 

 

Belangende Cornelis Pietersz. Cunst die versoekt om die Wagertoorn in dachgelden op te 

maken; is goetgevonden dat men ’t selve zal affslaen en hem aenseggen dat hij mettet 

begoste werk sal voortgaen; mits dat men hem van ’t buijtenwerck zal contenteren tot 

redelickheijt en dat burgermeester die vordere materialen tot opmakinge van ’t voorsz. 

werk nodigh, deur de fabrijkmeester sullen doen kopen en den voorsz. Cunst tot betalinge van 

de arbeijtsluijden altemet wat geld verstrecken sullen. Sulcks zij na ’t werk bevinden sullen 

van node te sijn. 

 

 

[in marge: Immitgen Salomons in ’t leprooshuijs te nemen. 

 

Voorts dat men Immitgen Salomonsdr. die nu onlangs melaets geschouwen is, in aensieninge 

dat zij totten ouderdom van 81 jaren gekomen is en den tijd van 28 jaren hier ter stede 

gewoont heeft, uijt gratie en sonder in consequentie te trecken in ’t leprooshuijs deser stede 

ontfangen zal. 

 

 

[in marge: Versoek van Cornelis Apteker.] 

 

Aengaende Cornelis Apteker, die versoekt brieven van recommandatie aen die van Haerlem, 

ten eijnde hem een gedeelte van de lijfrenten offgelost souden mogen werden; is geresolveert 

dat men 
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hem ’t selve zal affslaen en hem niettemin uijt gratie uijtte stadtsbeurse verstrecken 6 off 7 

gulden. 

 

[in marge: Lastgeld over die schepen ten harink varende.] 

 

15en december 1598 

in communicatie van de vroedschap geleijt sijnde sekere missive van de gedeputeerden deser 

stede wesende op ten dachvaert in den Hage, daerinne zij naerder last versoeken op te 
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veranderinge gevallen in ‘t lastgeld over die schepen ten harinck varende, te weeten dattet 

land van deselve schepen die gemonteert varen zal heffen acht gulden; halff gemonteert 10 

gulden en van de ongemonteerde 12 gulden per last, onder conditie dat men hen vanwegen ’t 

land zal indemneren van de rantsonnementen van den vijand en dat het halen en gebruijken 

van de paspoorten precise verboden zal worden etc. heeft die vroetschap goetgevonden dat die 

gedeputeerden deser stede daerinne sullen mogen bewilligen en haer conformeren den meeste 

stemmen. 

 

 

[in marge: 300m gulden te kort komende, te vinden.] 

 

{11} 

 

Ende omme die 300 duijsent guldens die bij raminge boven die ingewilligde middelen te kort 

sulle komen aen de gedragen conzenten te vinden. 

 

 

[83verso] 

 

heeft die vroedschap hare gedeputeerden ter dagvaert sijnde gelast, om vanwegen deser stede 

te bewilligen in nog vijff stuivers op ider elle laken van ses gulden en daerboven, en dat men 

die resterende penningen zal vinden bij repartitie over de steden ofte op te comptoiren van de 

ontfangers op interest voor een jaer off twee en voorts haer te conformeren mette meeste 

stemmen. 

 

[in marge: Approbatie van de ordonnantie op ’t nieuwe siekhuijs.] 

 

is voorts die ordonnantie bij eenige gecommitteerdens van de vroedschap op ’t nieuwe 

vrouwesiekhuijs gemaekt den vroedschappe voorgelesen, die de selve geapprobeert heeft. 

 

 

[in marge: ’t Siekhuijs een stucke lants te geven.] 

 

is voorts geresolveert dat burgermeesteren ’t vrouwesiekhuijs sullen geven een stucke lants 

van ses off seven geersen, mits dat hierinne gesmolten en geëxtingeert sullen zijn die actien 

die Sinte Elizabets gasthuijs op te stad pretendeert, soo van ’t bootambocht als van de drie 

gulden ’s jaers op ’t waechuijs dat men ’t voorsz. siekhuijs in de plaetse van een stucke lants 

van 6 off 7 geersen sullen laten volgen een stucke lants onder die polder van Huijswaert, groot 

36c 42 roeden, actum den 19en  februarij 99. 

 

 

[in marge: ’t Loon van de coornmeters verhoogt.] 

 

is voorts het loon van de meters en storters op ’t last greijnen, rond ofte pladzaet een halve 

stuijver 
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verhoogt en van twee stuijvers gestelt op een stooter, mits dat burgermeesteren die twee 

blancken die haer gegunt zijn als zij op verscheijde plaetsen moeten lossen, wat sullen 

redresseren ofte restringeren. 
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[in marge: Ghuert en Trijn Jacobs gelijke alimentatie als die conventualen van 60 jaren.] 

 

Voorts is Ghuert Jacobsdr. eertijts conventuale in ’t oude baghijnhoff en Trijn Jacobsdr. 

eertijts conventuale in ’t jonge baghijnhoff volgende haer versoek overmits zij bijna totten 

ouderdom van ’t sestigh jaren gekomen, zijn gegont dat zij van nu voortaen gelijke 

alimentatie sulle genieten als die conventualen van 60 jaren. 

 

 

[in marge: Daniel Cornelisz. Wachtmeester een vrije woninge.] 

 

Op te requeste van Daniel Cornelisz. wachtmeester is geresolveert dat men hem boven het 

tractement dat hij tegenwoordelick geniet, hem sal laten volgen ’t gebruijk van de camer daer 

die straetmaker in plach te woonen over die Jonge doelen, ingaende maij naestkomende 

 

 

[in marge: versoeck van de corffmakers] 

 

Op ’t request van de corffmakers is geresolveert dat men bij keure op sekere peijne verbieden 

zal, dat niemant dan alleen op vrije jaermarkten eenige groene ofte witte manden, korven ofte 

bennen, buijten dese stede gemaekt zal mogen verkopen ofte distribueren, mits 

 

 

[84verso] 

 

dat zij attestatie sullen brengen dat in andere steden sulks wort gebruijkt en dat men van de 

tienen die van buijten hier te koop gebracht worden eerst een omlaet zal moeten houden. 

 

{11 verso} 

 

[in marge: De nieuwe vaert op Zeeland.] 

 

19en decembris 1598 

In communicatie van de vroedschap geleijt sijnde, ’t verbael bij de gecommitteerden van de 

Heeren Staten na voorgaende inspectie gemaekt op te nieuwe vaert op Zeeland, heeft die 

vroedschap goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede ter dagvaert zijnde, sullen 

aenhooren die discoursen en advijsen van de voorsittende steden en haer conformeren mette 

meeste ofte beste stemmen der selver. 

 

 

[in marge: ’t Capels gasthuijs 50 gulden ’s jaers te late volgen.] 

 

Op ’t request bij de regenten van ’t Capels gasthuijs overgegeven is geresolveert dat men ’t 

selve gasthuijs uijtte stadtsinkomen jaerlicx en tot wederseggen zal laten volgen 50 gulden 

 

 

[in marge: ’t huijs van Guerte Gerrits in de 100e penning te verminderen] 

 

Op ’t request van Ghuerte Gerritsdr. viscoopster om lichtenisse te hebben in de 100e penning 

van haer huijs op Dronkenoort in regard veel van haer erff genomen en haer huijs evenwel op 

te volle 
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100e penning gebleven is, is geresolveert dat de tauxateurs die tot de nieuws gemaekte huijsen 

en camers geseld sullen werden haer sulke lichtenisse sulle doen als zijlieden in billickheijt 

bevinden sullen te behoren. 

 

 

[in marge: Chirurgijns request.] 

 

Op ’t request van de chirurgijns is geresolveert dat men zal afslaen die veranderinge bij haer 

versogt in de keure anno 58 gemaekt, maer soo veel aengaet de snijders van de steen, rupturen 

ofte catharactenwerkers, dat die niet eenige monsters, borden off brieven sullen mogen 

opslaen off uijthangen, dan bij conzent van burgermeesteren en de raets van ‘t gild, nog 

eenige werken aangrijpen dan ten overstaen van eenige van ’t gild, ook dat iemand ten 

tweedemael gequest zijnde off eenige seerte krijgende geen ander meester zal mogen nemen, 

tenzij die eerste meester gecontenteert is etc. dat men hen ’t selve zal accorderen, mits dat sij 

ook sulle bewilligen dat zij den derden pleijster van  een gequeste niet en sulle leggen voordat 

zij ’t selve den schout aengegeven hebben. 

 

 

[85verso] 

 

 

[in marge: 2 Fabrijkmeesteren te stellen.] 

 

Den naastlaasten december 1598 is bij de vroedschap collegialiter vergadert sijnde, 

geresolveert, dat men voor dit aenstaende jaer twee fabrijkmeesteren zal stellen en dat zij elk 

tot zalaris sullen genieten veertig gulden. 

 

 

[in marge: Die stede rogge te doen backen.] 

 

Voorts, dat burgermeesteren metten eersten die rogge sulle doen backen voor de arme 

burgeren, en elk broot doen uijtdelen voor seven stuijvers. 

 

 

{12} 

 

 

[in marge: Middelen te beramen om den vijand in tijde van nood te resisteren.] 

 

4en januarij 1599 

In communicatie van de vroedschap geleijt sijnde sekere missive van de gecommitteerde 

raden van West-Vriesland en 't Noorderquartier, inhoudende verscheijde pointen, daerop men 

rezolutie op te vergaderinge den 5en deser tot Hoorn geleijt, soude inbrengen, is op 't eerste 

point, mentionerende om metten anderen te beramen, al sulke middelen soo van bijten als 

anders, daermede men den vijand in tijde van noot soude konnen resisteren, en sijn 

voornemen beletten etc., goet gevonden, dat die gedeputeerden deser stede ter dagvaert 

gaende, sullen helpen adviseren, resolveren en haer conformeren den meeste stemmen. 

 

Op 't 2e point, mentionerende van de 200 duijsent gulden, bewillicht 
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[in marge: Hoe men die quote van desen quartiere in de 100m gulden zal vinden.] 

 

d' een over den steden en d' ander over den dorpen, op die voet van de verpondinge en bij wat 

middelen men die quote van desen quartiere best vinden zal, is geresolveert, soo verre men 

die quote van de steden van desen quartiere van dese en van voorgaende conzenten uijt het 

comptoir van den ontfanger kan vinden, dat men 't selve zal doen, soo niet, dat men die bij de 

bequaemste middelen zal vinden. 

 

 

[in marge: Aangaende de repartitie over den steden gemaekt.] 

 

Aangaende die repartitie over die steden van Holland en Westvrieslant geraemt en hoeveel 

elke stadt in 100m gulden zal contribueren daerinne de steden van desen quartiere duijsent 

gulden verhoogt zijn etc., is goetgevonden, dat men bij de bequaemste middelen zal 

sustineren, dat dit quartier niet verhoogt behoort te werden, dat dat men soo 't selve niet vallen 

wil om die hoge noot van 't landt in de voorgeslagen verhoginge zal bewilligen, mits dat die 

1500 gulden aan de 100m gulden te kort komende, bij die van Holland vervult, en eenige 

steden van dien daermede verhoogt sullen werden en uijterlicken dat men in de voors. 

verhoginge zal bewilligen. 

 

 

[in marge: nominatie van een persoon in de Staten Generael] 

 

Van een bequaem persoon te nomineren, die vanwegen desen quartiere zal bezoigneren in de 

 

 

[86verso] 

 

[in marge: Een op de gemeene lants rekening in Den Hage.] 

 

vergaderinge van de Staten Generael, mitsgaders een over die gemeene lants rekening in Den 

Hage etc., vint dit vroedschap dat 't selve hier inpertinent is, en dat men daerinne niet 

bewilligen zal, alsoo altijt gebruijkt is, dat gelijke nominatien gedaen sijn bij de steden van 

Holland en Westvriesland staetsgewijs vergadert. 

 

{12 verso} 

 

 

[in marge: Gecommitteerden ter dagvaert tot Hoorn] 

 

Sijn voorts Dirck Dirksz., burgemeester en Hark Jansz. van Houten, secretaris, gecommitteert 

op ten dagvaert tot Hoorn vanwegen deser stede te compareren, die voorgaende rezolutien 

inne te brengen, daerop en andere voorvallende saken te resolveren, en haer te conformeren 

den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Rapport gecommitteerdens in Den Hage geweest hebbende.] 

 

Hebben voorts Jacob Willemsz. Steenhuijs, burgermeester, en Hark Jansz. van Houten, 

secretaris, den vroedschappe rapport gedaen van 't gunt op te laaste dagvaert om Den Hage 

verhandelt is. 
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10en Februarij 1599 

In communicatie van de vroedschap geleijt sijnde sekere missive van de Gedeputeerde Raden 

van Westvriesland en ’t Noorderquartier inhoudende verscheijde pointen daer- 
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[in marge: Van de nominatie van een persoon in 't collegie van de Staten Generael.] 

 

op die resolutien tot Hoorn ingebragt sullen werden, is op 't 1e point mentionerende van de 

nominatie van een persoon, die vanwegen desen quartiere soude bezoigneren in 't collegie van 

de Staten Generael etc., goetgevonden, dat men zal persisteren bij de rezolutie desen 

aengaende op ten 4en januari lestleden bij de vroedschap genomen. 

 

 

[in marge: 't Versoeck van Pieter Ericksz.] 

 

Belangende 't versoek van Pieter Ericksz. is geresolveert, dat men 't selve sal affslaen. 

 

 

[in marge: 't Versoek van Bart Olphertsz.] 

 

Voorts, dat men ook zal affslaen 't versoek van Bart Olphertsz., commissaris, in de Sont 

gelegen hebbende, tenderende om betalinge van 't gelt en de hembden, hem uijt zijn coffer 

benomen. 

 

 

[in marge: Dat burgermeesteren met Galeijn Jansz. sullen handelen.] 

 

Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert, om met Galeijn Jansz. koeckebacker, te handelen 

van de afkoop van 't recht, dat die stede heeft, om 't erff, leggende aen de oostsijde van Sint 

Annastraet, neffens 't slootje, weder aen haer te mogen nemen voor sulken prijs als 't verkogt 

is. 

 

 

[in marge: Versoek van kerkmeesteren van Wormer.] 

 

Op 't request bij de kerkmeesteren van Wormer overgegeven, om te hebben haer doos met 

brieven onder den stede berustende, is geresolveert 

 

 

[87verso] 

 

dat zij eerst den stede sullen contenteren van 't geene sij aen deselve ten agteren zijn, en 't 

selve gedaen sijnde, dat men henlieden die doos met brieven zal restitueren. 

 

 

[in marge: 't Loon van Jacob Cornelisz. bosdrager, 10 gulden verhoogt.] 
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Op 't request van Jacob Cornelisz., bosdrager, is geresolveert, dat men denselve boven die 24 

gulden, die hij tegenwoordig geniet, zal laten volgens 's jaers 10 gulden, mits dat hij hem 

eerlick dragen en eerlick in 't habijt houden, op peene van niet alleen 't effect van dese 

augmentatie te verliesen, maer van zijn dienst verlaten te werden. 

 

{13} 

 

 

[in marge: 't Versoek van de schippers.] 

 

Op 't versoek van deken ende raets van 't schippersgild, is geordonneert dat niemant van de 

gildebroeders meer als een schip ofte schuijt zal mogen voeren, laten of te doen voeren bij 

imand anders, of te paert off deel daerinne hebben, voorts, dat een iegelijk van de schippers 

ofte gildebroeders op zijn beurt selfs personelick mede zal moeten varen op zijn eijgen 

schuijt, sonder dat hij een ander daertoe in zijn plaetse zal mogen stellen ofte huren, ten waer 

bij siekte, nodelijke affairen ofte andere wettelicke oorsake, tot kennisse van deken 
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ende raets sonder dat die weduwe van de gildebroeders hier onder begrepen sullen zijn, die 

aengaende die negen maenden haer bij de kaerte geaccordeert sullen blijven in haer geheel. 

 

 

[in marge: Rezumptie van de ordonnantie op te gemeene middelen] 

 

15en februarij 1599 

In communicatie van de vroedschap geleijt sijnde sekere missive van de gecommitteerde 

raden van de Staten van Holland en Westvriesland met sekere bijgevoegde pointen, daerop 

die rezolutien op ten dagvaert den 15en tegenwoordigh in Den Hage geleijt, ingebracht sullen 

werden, is op 't eerste point, mentionerende van de rezumtie ende verbeteringe van de 

ordonnantie van de gemeene middelen, volgende voorgaende concepten ofte anders en de 

verpachtinge derselver middelen, goetgevonden, dat die gedeputeerden deser stede ter 

dagvaert gaende, in desen sullen helpen adviseren ende haer conformeren den meeste 

stemmen, mits dat eenparicheijt gehouden zal worden, en aengaende die overstemminge op 't 

maken van de ordannantie sullen die gedeputeerden deser stede daerinne mogen bewilligen, 

soo wanneer die twee derdendeelen overeen dragen. 

 

Sijn voorts die Gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende gelast 

 

 

[88verso] 

 

 

[in marge: Omme te komen tot volkomen opheve van de nieuwe middelen.] 

 

omme te helpen rezolveren op alle 't geene nodigh is tot volkomen opheve van de nieuwe 

middelen in de laaste dagvaert ingewilligt, mitsgaders op 't promptelijck betalen van de quote 

der steden voor den lopende jare bewilligt tot vervallinge van de nodelicxste lasten. 

 

 

[in marge: Beroerende de repartitie en off men 't geschil dienaengaende zal submitteren.] 
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Aengaende die voorgeslagen quotizatie over den steden voor den tijd van drie jaren, en omme 

't geschil diesaengaende aen Zijne Ex. te submitteren, is goet gevonden, dat de gedeputeerden 

deser stede haer sullen conformeren mette meeste stemmen van desen quartieren. 

 

 

[in marge: 't Redres van de verpondinge over den steden.] 

 

Belangende 't redres van de verpondinge van den steden, vint die vroedschap goet, dat men 't 

zelve in state zal stellen. 

 

 

[in marge: In de plaetse van de 5 stuivers op te elle fijn laken den impost op de lakenen van 

15 of 16 ponden Vlaems wat te verhogen.] 

 

Omme in de plaetse van den impost van de 5 stuivers op te elle van de fijne lakenen, die niet 

practicabel is, het equivalent te vinden met verhoginge van den impost op de lakenen van de 

vijfftien ofte sestien ponden Vlaems of te hooger, wit ingekoght, sijn die gedeputeerden deser 

stede ter dagvaert gaende gelast, haer te conformeren mette meeste ofte beste stemmen. 
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{13verso} 

 

[in marge: Van 't verhogen van den impost van de wage op zuijker, specerijen etc.] 

 

Belangende 't verhogen van den impost van de wage op zuijker, specerijen, zijde, concenille 

indigo, was en andere waren van grooten prijse, heeft die vroedschap hare gedeputeerden ter 

dagvaert gaende geaucthorizeert omme haer dienaengaende te conformeren den meeste 

stemmen. 

 

 

[in marge: Van een goet getal schepen ter oorloge in gereetheijt te brengen tot koste van 't 

land en bij forme van represalien.] 

[in marge: Verhoginge van de convoijen op Spangien en den landen bewesten Spangien en 

eenige andere verhoginge.] 

 

Voorts off niet sekerder waer en tot meerder offbrek des vijants stricken en zal dat men een 

goet getal schapen ter oorloge in tijds soude gereet maken en uijtrusten, soo wel tot koste van 

de vereenigde landen, als bij forme van represalien tot kosten van de beschadigde 

coopluijden,  om den vijand selfs op zijn kusten van Spangien, Portugael en andere landen te 

besoeken, affbrek te doen en alsoo zijn desseijn en voornemen te breken en den Spangiaerts in 

reguard van de navigatie en commercie met meerder versekeringe van dese landen 

ingesetenen persoonen, schepen en goederen tot reden te doen verstaen, voorts off men die 

waren en koopmanschappen, die opte Indien en andere landen bij westen van Spangien 

gelegen, en die vandaer komende, d'een helft in de convoijen niet en zal mogen beswaren, 

insgelijks off men niet eenige andere verhoginge  in de convoijen en licenten 

 

 

[89verso] 

 

voor een jaer en soude mogen doen etc., is goetgevonden die voorgeslagen toerustinge te doen 

en dat men den Conink van Spangien op sijne custen zal besoeken en voorts, dat die 
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gedeputeerden deser stede hen daerinne, en in de voorgeslagen verhoginge van de convoijen 

en licenten haer sullen mogen conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Den ingesetenen in de steden en dorpen te doen betalen den 200e penning, etc.] 

 

Voorts omme in de ingesetenen in allen steden en ook ten plattenlande, die meer in goet 

hebben, als die waerde van drie, vier off vijff duijsent gulden in capitalen, 't zij in 

heerlickheden, tienden, landen, huijsen, renten, schulden, koopmanschappen, meubelen en 

andere goeden, in de verpondinge en verhoginge van dien contribuerende te doen betalen den 

200e penning van de waerde van dien, en van andere goeden, daerinne niet contribuerende de 

100e penning en dat in deselve contributie mede gesteld sulle werden, die geene, die eenige 

gagien ofte tractementen van den lande, steden ofte andere sijn treckende, item alle die geene, 

die niet sooveel in goederen hebben, en nogtans geheele zijde ofte fluwele klederen dragen. 

Item omme te doen contribueren extraordinaire, den geenen, die 
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heerlichheden, thienden landen, chijns, huijsen, renten en andere goeden hebben in dese 

landen en hen onthouden off in neutrale landen off onder sauveguarde etc is goet gevonden 

dat die Gedeputeerden deser Stede ter dagvaert gaende haer sullen conformeren mette meeste 

stemmen dog soo dat zij ’t niet lager sullen nemen als 5 off ten uijterste 4000 gulden toe en 

dat die vermogenste ten uijtersten sullen betalen, mits dat een igelijk te hoog getauxeert 

zijnde hem bij bede zal mogen purgeren, dat ook regard genomen zal worden op te grootheijt 

van de huijsgesinnen. 

 

{14} 

 

[in marge: Beveijlinge van der Zee.] 

 

Aangaende die veijlinge van den zee en namentlijk van de grote vissherie, heeft die 

vroedschap geauthoriseert haer Gedeputeerden om haer dien aengaende te conformeren mette 

meeste stemmen. 

 

 

[In marge: Versoeken van die van Zeeland.] 

 

Belangende de versoeken van de Staten van Zeeland, omme mede te stemmen in ’t nomineren 

van eenige gequalificeerde persoonen tot president in den Provintialen raed, hem die 

voorgestelde poincten daer van zij veranderinge versocht hebben in de instructie van de Hove 

namentlijk omme die kenisse op lege diffamari in materie van debites hem op de 

 

 

[90verso] 

 

reductien in prima instantie en op te verhinderingen van de executien van de sententie van de 

steden en andere gerechten den hove te ontrecken: die lichtinge van de rekeningen van de 

domeijnen van Zeeland uijtte kamer van de rekeningen en omme te hebben acte dat de tweede 

ofte derde vergaderinge op te gemeene offitien in Zeeland soude worden gehouden; sullen die 

Gedeputeerden haer conformeren mette meeste stemmen. 
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[in marge: Nopende de successie en ’t versoek van de Edelen omme te disponeren van  

leengoederen.] 

 

Beroerende de successie sullen die gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende instantie 

doen om daer van te hebben een eijntel affscheijt en den Edelen haer versoek van de octroijen 

omme te testeren van leengoederen voor twee dispositien, als een tot institutie en een bij 

substitutie voor een reijse te consenteren. 

 

 

[In marge: Versoek van de Coopluijden aventuriers.] 

 

Aangaende ’t placaet bij de coopluijden aventuriers van Engelant overgelevert en andere 

pointen bij hen luijden versocht; heeft die vroedschap goetbevonden dat die gedeputeerden 

deser stede haer sullen conformeren den meeste stemmen. 
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[In marge: Nominatie van persoonen in de vergaderinge van de Staten Generael.] 

 

Nopende die nominatie van de persoonen ten vergaderinge van de Heeren Staten Generael 

heeft die vroedschap hare gedeputeerden geauctoriseert ter nominatie van de voorsz. 

persoonen te procederen en onder deselve te nomineren den persoon van de Burgemeester 

coren. 

 

 

[In marge: Nominatie van persoonen in de raed van Staten off continueren derselven.] 

 

Dat zij van gelijken sullen procederen van een off meer bequame persoonen in plaetse van 

mr.Vranck Duijk en anderen in den Raed van State dienende ofte continuatie derselver. 

 

 

[In marge: Continuatie ofte veranderinge van de persoonen ter admiraliteijt .] 

 

Insgelijcx op te continuatie ofte veranderinge van de Raden dienende in de collegien van de 

admiraliteijt dog insisterende dat die van Alkmaer een mogen behouden. 

 

 

[In marge: Continatie ofte veranderinge van de gecommiteerdens ter auditie van des gemeen 

lantsrekeningen.] 

 

Belangende die continuatie ofte nieuwe verkiesinge van de gecommitteerden ter auditie van 

des Gemeen Lants rekeningen etc. Is goet gevonden dat men uijt dit quartier een van 

Enkhuijsen daer toe nomineren zal. 

 

{14verso} 

 

 

[In marge: Van ’t pardon voor ’t zeevarent volk aen des vijants sijde wesende.] 

 

Aangaende die pointen in de laeste vergaderinge niet affgedaen namentlick op ten voorslag 

van een generael pardon voor het zeevarentvolk uijt die Vereeningde Nederlanden. 
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[91verso] 

 

aen des vijants zijde wesende, vind die vroedschap goet dat men ´t zelve in state sal stellen. 

 

 

[in marge: Generale voet in de munte te houden.] 

 

Soo veel de munte aengaet, is goetgevonden dat men bij de Staten Generael zal aenhouden, 

ten eijnde een eenparige voet gehouden mogt werden. 

 

 

[in marge: Vaert van Bonaventura.] 

 

Beroerende die vaert van Bonaventura, is geresolveert dan men die van Dordrecht tot 

makinge van de voorsz. vaert een susidie zal laten volgen op sekere termijnen te betalen; mits 

dat men zal stipuleren eenige exemptie van ´t stapelrecht van zout en anderen. 

 

 

[in marge: Gecommitteerdens ter dagvaert in Den Hage.] 

 

Sijn voorts Aelbert Cornelisz. Comans, burgermeester en Hark Jansz. van Houten, secretaris 

gecommitteert omme op ten dagvaert den 15en tegenwoordig in Den Hage geleijt te 

compareren en die resolutien hier vooren inne te brengen, daer op en alle andere voorvallende 

saken te helpen resolveren en haer te conformeren den meeste stemmen. 

 

19en februari 1599 

In communicatie van de vroedschap geleijt sijnde sekere missive van de Gedeputeerden deser 

stede op ten dagvaert in Den Hage daer inne vervat sijn verscheijde 
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[in marge: Off men bij de naeste guarnisoenen eenige van de vermogenste uijt des vijants 

dorpen zal mogen halen.] 

 

 

pointen daerop zij naerder last versoeken en eerst off men den naaste guarnisoenen zal lasten 

omme eenige van de notabelste en vermogenste uijt des vijants dorpen te halen en die te 

mogen rantsonneren tegens die exorbitante rantsonnementen bij de schepen van den vijand 

sommige van de smale visscherie uijtgeparst, etc, is goetgevonden dat die gedeputeerden 

deser stede haer sullen mogen conformeren den meeste ofte beste stemmen. 

 

 

[in marge: Sauveguarden aff te schaffen.] 

 

Beroerende die sauveguarden ten platten lande van den vijant en off men die zal affschaffen, 

vint die vroedschap goet dan men die voorsz. sauveguarden zal afschaffen. 

 

 

[in marge: Beestemarkt bij die van Vlaerdingen versocht.] 
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Aangaende die beestemarkt bij die van Vlaerdingen versocht en vint die vroedschap niet 

geraden om die op te versogte tijt te consenteren, omdat die markten van Schoorl en Egmont 

ontrent die tijd gehouden werden, maer en soude geen swarigheijt maken soo verre sij den tijd 

een maent later wilde nemen. 

 

{15} 

 

[in marge: Die capitale leninge te nemen tot 3000 gulden toe.] 

 

Het point van de capitale leninge nader geresumeert sijnde, is goetgevonden dat die 

gedeputeerden 

 

[92verso] 

 

deser stede ten dagvaert sijnde, sullen insisteren dattet niet lager genomen werde als 4000 

gulden en indien zij ´t selve niet konne te wege brengen, dat sij tot 3000 gulden toe sullen 

bewilligen, mits dat die niet hooger gesteld sulle werden als sij gegoet zijn, dog uijterlicken 

sullen sij haer mogen conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Belangende die schepen en onroerende goederen.] 

 

Aangaende die roerende goederen bij die van Amsterdam en Schiedam gedifficulteert sullen 

die gedeputeerden deser stede aenhouden dat die distinctie soude moge werden gevolgt, als 

ook dat die schepen mede den 200e penningen sullen contribueren, dogh dat zij uijterlicken in 

cas van difficulteijten die sake sullen mogen accomoderen, en haer mette edelen en andere 

steden conformeren. 

 

 

[in marge: Die 12500 gulden tot fortificatie van de steden van deser quartiere geaccordeert, te 

verdelen.] 

 

Beroerende die 12500 gulden in de liquidatie met die van Zuijdholland gedaen den steden  

van desen quartiere tot fortifficatie derselver gepasseert, is geresolveert dat men die van 

Enkhuijsen tot hare fortifficatie alleen niet en zal laten volgen, maar onder den steden 

verdeelen. 
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[in marge: Nopende ´t wintaes bij meester Branten, dat die van de Noordercoggen soeken van 

daer te nemen.] 

 

Aangaende ´t windtaes leggende bij meester Branten huijs dat die van de vier Noordercoggen 

soeken van daer te nemen etc, sijn burgermeesteren geauthoriseert met die van Opmeer te 

handelen en haer tot belettinge van ´t selve te assisteren met eens 150 gulden off met wat min 

off meer na zij te wege konnen brengen sonder dat die stadt haer in ´t proces zal voegen nog 

eenige verder kosten dragen en soo die van Opmeer in ´t proces succumberen en ´t voorsz. 

wintaes weggenomen off op een andere plaetse geleijt worde dat sij dan de penningen bij de 

stadt opgebrocht restitueren sullen. 

 

 

[in marge: Belangende ´t geschut bij die van admiraliteijt totte expeditie versocht.] 
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15en maart 1599 

Is op ´t versoek bij de raden van de admiraliteijt gedaen om te hebben eenige halve cartouwen 

ofte drielingen ende ten dienste van ´t land op te voorgenomen expeditie gebruijkt te werden, 

geresolveert dat men henluijden deur Nieuburch zal laten aenseggen dat die stede niet en is 

voorsien van halve cartouwen nogte drielingen en dat deselve in stantelijk zal aenhouden ten 

eijnde die burgers alhier soo van zijn draijers als anderen te werck 

 

 

[93verso] 

 

gestelt mogte werden ende soo zij immers nogh eenigh ander geschut versoeken dat in sulken 

gevalle die burgermeester Dirk Dircx, Heijndrik Florisz. en Pieter Jacobsz. van Teijlingen, 

henluijden sulke stucken sullen toe schicken ende laten volgen als zij best bevinden  

sullen. 

 

{15 verso} 

 

 

[in marge: Te persisteren bij de ordre op de Oostersche en Noortse vaert gemaekt.] 

 

Aangaende die Oostersche ende Noortse vaert en off men die ordre dien aengaende in den 

voorleden jare gemaekt zal resumeren off bij de selve persisteren, is goetgevonden dat men 

voor dit jare bij de ordre van de voorgaende jare zal persisteren. 

 

 

[in marge: Die van de admiralitijt nog 2 metale stucken bij te setten.] 

 

7en april 1599 

Sijn burgermeesteren bij de vroedschap collegialiter vergadert sijnde geauthoriseert omme die 

van de admiraliteijt van desen quartiere tot dienste van den lande en vorderinge van de 

voorgenomen expeditie nog bij leninge bij te leggen twee metale stucken daer mede ´t land 

best gedient zal konne werden. 

 

[in marge: Willemtje Pieters, vroedvrou 25 gulden verhoginge.] 

 

Is voorts die pensie van Willemtje Pietersdr., vroedvrou, 25 gulden bij de vroedschap 

verhoogt en van 25 gulden gestelt op 50 gulden. 
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[in marge: Van Teijlingen in ´t collegie tot Hoorn.] 

 

Is voorts Pieter van Teijlingen Florisz. gecommitteert omme van wegen deser stede te 

bezoigneren in ´t collegie van de Gedeputeerde Raden van Westvriesland en ´t 

Noorderquartier voor dit lopende jare 99. 

 

 

[in marge: Hark Boonstoppel tot collecteur van de 100e penning.] 
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Heeft voorts die vroedschap Hark Claesz. Boonstoppel geordonneert tot collecteur van de 

100e penning over huijsen en landen binnen deser stede en de jurisdictie van dien gelegen van 

desen lopende jare 99. 

 

 

[in marge: Cornelis Heijndriksz. Boom tot ontfanger der capitale leeninge.] 

 

28en april 

Is Cornelis Heijndriksz. Boom bij de vroedschap collegialiter vergadert sijnde, geordonneert 

en gecommitteert tot ontfanger van de capitale leeninge binnen Alkmaer en de dorpen daer 

onder sorterende. 

 

 

[in marge: Den lijndraijers ter noot toe te laten cabels te slaen.] 

 

Ia voorts geresolveert dat burgermeesteren den lijndraijers op haerluijden versoek en ter noot 

sullen mogen conzenteren op sondagen off andere feestdagen haer toe te schieten die cabels 

toe te draijen te teeren en off te schepen. 

 

 

[in marge: Cornelis Apteker eenig landt te laten gebruijken.] 

 

Op ´t versoek van Cornelis Apteker is geresolveert dat men hem in de plaatse van de 15 

gulden ´s jaers hem tot wederseggen geaccordeert tot wederseggen sullen laten gebruijken, het 

overschot van Floris Dirkses 

 

 

[94verso] 

 

land aen de zuijtsijde off soo veel daer van als burgermeesteren goet dunken zal, mits dat hij  

daer op geen boomen zal mogen planten nogh in ´t opseggen iet voor die verbeteringe 

eijsschen. 

 

 

[in marge: Den graefmaker de halve stuijver te betalen.] 

 

Voorts dan den graeffmaker van de persoonen, die hij den bode van de weeskamer aenbrengt 

en daer van hij bij den selven bode niet betaald wort, register houden en ´t eijnde ´s jaers hem 

daer van bij de stadt betalinge gedaen zal worden. 

 

{16} 

 

[in marge: ´t Getimmert buijten de waterpoort off te breken.] 

 

Voorts dat men de geene die buijten de waterpoort bij de Rootoorn timmert zal belasten ´t 

selve metterdaet off te breken op pene dat men ´t selve bij den schout ofte wacht zal doen 

demolieren. 

 

 

[in marge: 5 Conventualen verhoginge van pensie.] 

 

Is voorts Maritgen Jansdr., Anna Maertensdr., Arisgen Pietersdr., Anna Goverts en Maritgen 

Sijbrantsdr., eertijt conventualen van ´t Middelhoff en Jonghoff gekomen sijnde totten 
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ouderdom van tusschen de 50 en 60 jaren geaccordeert dat zij van nu voortaen gelijke pensie 

sullen genieten als conventualen boven de 60 jaren genietende zijn. 

 

 

[in marge: Aelbert Meijnsz. atterminatie van 3 halff jaren.] 

 

Op te requeste van Aelbert Meijnz. tot Egmont om te hebben quijtscheldinge van negen 

gulden, die hij 

 

 

95 

 

als reste van gepachte thienden schuldigh is, is die quijtscheldinge affgeslagen en atterminatie 

van drie halff jaren geaccordeert mits renoverende zijn cautie. 

 

 

[in marge: Verzoek van de regenten van ´t pesthuijs] 

 

Op te requeste van de regenten van ´t pesthuijs is geresolveert dat die stadt betalen zal ´t 

huijsgen bij de voorsz. regenten tot behoeff van ´t pesthuijs voor 200 gulden te betalen op vier 

naest komende maije dagen en die timmeragie bij henluijden versogt is in state gesteld dogh 

dat men bij provisie als die stadt delen koopt eenige solderdelen uijten ruijgen sal doen 

bereijden en op te solder van ´t pesthuijs laten droogen omme ter bequamer tijd te gebruijken. 

 

 

[in marge: d´Inkomen en lasten te examineren.]  

 

9en maij 1599 

In communicatie van de vroedschap gelijt sijnde sekere missive van de gecommitteerde raden 

van de Staten van Holland met sekere bijgevoegde pointen daerop in de vergaderinge van de 

Edelen en steden van Holland en Westvrieslant den 10de deser in den Hage geleijt, rezolutien 

ingebragt sulle werden. Op ´t eerste point mentionerende van te examineren wat die generale 

middelen volgende derselver verpachtinge en de andere contributien van den lopende 

 

 

[95verso] 

 

jare, ook die capitale leninge apperentelick sullen opbrengen, en daer tegens hoe veel de 

lasten van der oorloge die te water en te lande gedragen moeten werden mitsgaders die 

particuliere lasten van Holland en Westvrieslandt bedragen, omme daer uijt staet gemaekt, en 

voorts geordonneert te worden na behoren, sijn die Gedeputeerden deser stede ter dachvaert 

gaende gelast, 't selve te verstaen, daer op te aenhooren de advijsen van de Edelen in 

voorsittende steden, en haer te conformeren mette meeste stemmen der selver, ten ware eenige 

nieuwe middelen voor gewent worden in welken gevalle sij sullen nemen rapport. 

 

 

[in marge: Dat de eerste termijnen van de capitale leninge bij de vroedschappen gereet sulle 

werden opgebracht.] 

 

Sullen ook verklaren in de vergaderinge, dat die vroedschappen alhier bewilligt hebben, soo 

veel henlieden aengaet, die twee eerste termijnen van de capitale leninge gereet op te brengen, 

en dat die burgeren alhier, daer geinduceert sullen werden soo veel mogelijk is. 
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[in marge: die Capitale Leninge te redresseren] 

 

Daar de Gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende, sullen aenhouden dat die capitale 

leninge mogte werden geredresseert off ten minsten dat daer eenige gelijkheijt gemaekt mogte 

werden. 
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{16verso} 

 

[in marge: Belangende de gestaltenisse van de force deser landen en der vijanden. De 

proceduren in de naburige Rijcken.] 

 

Op 't 2de point intentionerende van te adviseren en resolveren op 't geene na de jegenwoordige 

gestaltenisse van de force deser landen, mitsgaders het voornemen en force der gemeene 

vijanden te water en te lande, eensamentlijk die proceduren in de naburige rijken, ende van de 

Cheur ende Fursten, hare landen en steden, en namentlick op 't geene uijtten rijk van Sweden 

is geoccurreert voor het gemeene beste deser landen dienstelick bevonden zal worden; sijn die 

Gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende geauctoriseert, de selve sake te verstaen, te 

aenhooren de advijsen van de Edelen in voorsittende steden, en haer te conformeren mette 

meeste stemmen derselver. 

 

 

[in marge: Eenparigheijt in den opheff van de gemeene middelen] 

 

Op 't 3de point, omme te adviseren en resolveren op te generale ende eenparige opheve van de 

middelen van contributien en consente voor den lopende jare ingewillicht en op ’t afdoen van 

alle evipeschementen die daer inne soude mogen voorvallen sullen insgelijke die 

Gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende, in deser helpen adviseren, resolveren en haer 

moge conformeren den meeste stemmen, mitsgaders insisteren dat die commisen in de plaetse 

daer se nog niet 

 

 

[96verso] 

 

gesteld zijn, metten eersten gesteld off dat den selven daer se nu zijn afgeschaft mogen 

werden. 

 

 

[in marge: Gecommitteerdens op ten dagvaert in den Hage.] 

 

Sijn voorts die burgermeester Dirk Dirksz. en Hark Jansz van Houthum secretaris, 

gecommitteert op ten voorsz. dagvaert te compareren die voorgaende advijsen inne te brengen 

op alle pointen in de laeste dagvaert in bedenken gehouden en op alle voorvallende saken die 

geen uijtstel en sullen mogen lijden, te helpen resolveren ende haer te conformeren den 

meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Request van Arend Ijsbrantsz.] 
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Op 't request van Arend Ijsbrantsz biersteker bij de overtoomen getimmert hebbende; is 

geapostilleert dat hij hem zal reguleren na het inhouden van de apostille op zijn voorgaende 

request gesteld. 

 

 

[in marge: Nogh 800m gulden over die geunieerde provintien.] 

 

23 ste Maij '99 

In communicatie van de vroedschap geleijt zijnde, sekere missive van de heeren Staten 

Generael, mitsgaders van de raden van Staten, daer inne verhaeld wort dat die onkosten van 

de oorloge veel grooter en meerder vallen als die geraemt waren, soo deur dien 't leger seer 

vroeg te velde gebragt is, als andersints en mitsdien versogt boven alle voorgaende 
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consenten nogh een subsidie van 800 duijsent gulden: over die Geunieerde Provintien, etc. is 

goetgevonden dat die Gedeputeerden deser Stede ter dagvaert gaende, in de voors. 

800 duijsent gulden sullen mogen bewilligen; ende omme die quote van Holland in deselve te 

vinden dat men zal negotieren op te twee laeste termijnen van de capitale leninge procederen 

tot verkopinge van de Domeijnen, erfpagten, etc.; en voorts dat de Gedeputeerden 

haer sullen conformeren den meesten stemmen. 

 

 

[in marge: Van de alliantie bij de ambassadeurs van Sweden versocht.]   

 

{17} 

 

Aengaende die propositie van de ambassadeurs van Sweeden en die alliantie bij deselve 

versogt; is goetgevonden dat men eerst zal sonderen en verstaen hier op die goede geliefte van 

de Coninklijke  Majesteit van Denemarken, om 't selve gedaen zijnde, naerder daer op gelet, 

en geadviseert te werden. 

 

 

[in marge: Nopende den ontfanger van ’t Noorderquartier.] 

 

Op 't point van den Ontfanger van Westvriesland en 't Noorderquartier en of men den ontfang 

van de middelen en verpondingen bij een zal laten off separerende is goet gevonden dat men 

den ontfang van de middelen en van de verpondingen bij een zal laten, en niet van malkander 

verdeelen en voorts aenhouden dat den ontfanger tot Alkmaer moghte 

 

 

[97verso] 

 

 

resideren, off een uijt Alkmaer tot ontfanger gesteld, off ten minsten dat die van Alkmaer een 

ontfanger toegevoecht zal worden, ende zijn tot dien eijnde bij de meeste stemmen 

voorgeslagen Dirk Dirksz van den Berch, Gerrit Jacobsz Coren en doctor Adam van Foreest. 

 

 

[in marge: Willem Adriaentz Cock, 50 gulden verhoginge.] 
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Aangaende ’t versoek van Willem Adriaensz Cock, wonende in de Sont, is goet gevonden dat 

men zijn gagie 50 gulden verhogen zal, ende in plaetse van 150 gulden ’s jaers, 200 gulden ’s 

jaers zal laten volgen, en dat men sijn verder versoek zal afslaen. 

 

 

[in marge: Van de 20500 gulden op interest te ligten.] 

 

Belangende die 20500 gulden die op interest gelicht souden werden, is goet gevonden dat die 

bij den ontfanger gelicht sullen werden, ende bij faulte van den ontfanger over den steden 

gerepartieert, ende dat die gedeputeerden tot Hoorn ter dagvaert gaende haer sullen 

conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Claes Cornelisz geaccordeert het setten van een huijsje aen de zuijtsijde van’t 

Zeggelis, voor 3 jaren.] 

 

Op te requeste van Claes Cornelisz, molenaer van de saegmolen, is hem geaccordeert dat hij 

op ’t erff bezuijden den Trekwegs ’t welk hij van Gerrit Jansz, runmolenaer, voor den tijd van 

drie 
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jaren gehuert heeft, een huijsgen van hout en riet zal mogen setten, mits dat hij ’t selve ten 

eijnde die drie jaren weder sal afbreken op pene van den brant. 

 

 

[in marge: 40m Gulden over de steden van desen quartiere te repartieren en op interest te 

lichten.] 

 

26en  maij 99 

heeft die vroedschap geapprobeert die rezolutie bij de magistraten van Westvriesland en ’t 

Noorderquartier op ’t behagen van elcx principalen genomen, als te wete dat op ten voet van 

verpondinge bij repartitie over den steden gevonden zal worden tot assistentie van de raden 

ter admiraliteijt, die somme van 40m gulden die bij den steden op haer credit tot laste van ’t 

land op interest gelicht sulle werden voor den tijt van een jaer, tegens thien ten hondert en 

gerembourseert uijtte restanten van de verpondingen en gemeene middelen ofte capitale 

leninge. 

 

 

{17 verso} 

 

[in marge: Die van Enkhuijsen die 12500 gulden haer tot fortificatie gegont, aen haer 

restanten te laten korten.] 

 

Aangaende die van Enkhuijsen versoekende betalinge van die 12500 gulden, haer deur 

ordonnantie en schrijvens, tot fortificatie haer der stadt geaccordeert, en onder den steden  

gerepartieert, mede tot fortificatie haer der steden, off dat zij aen haer restanten gelijke 12500 

gulden soude mogen korten etc, is geresolveert dat men die van Enkhuijsen 

 

 

[98verso] 
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aen haer restanten zal laten korten die voorsz. 12500 gulden, en ook haer quote in de 

verdeelde 12500 gulden, mits dat zij haere verdere restanten dadelick sulle opbrengen. 

 

 

[in marge: Belangende het stellen van de ontfangers.] 

 

Belangende het stellen van de ontvanger ofte ontvangers, is goet gevonden dat die 

gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende verklaren sullen dat die vroedschap niet goet 

en vind die ontvangen van de verpondingen en van de middelen te verdeelen, dat zij 

versoeken sullen dat die van Alkmaer mede een ontvanger geaccodeert worde, ten minste 

over de stadt en den dorpen daer onder sorterende, off dat die ontvanger van de verponding 

off van de middelen over ’t geheele quartier binnen Alkmaer zal resideren, en soo zij geen van 

allen konnen verkrijgen, dat zij zullen nemen rapport. 

 

Op ten 1en junij 99 is bij dese rezolutie gepersisteert ende voorts daer bij gevoecht dat men zal 

aenhouden ten eijnde den ontvanger raet belast mogte werden, zijn restanten binnen een 

maend over te leveren. 

 

 

[in marge: Advoij van de geconcipieerde acte op ’t vinden der conzenten.] 

 

5en junij 1599, 

in communicatie geleijt sijnde sekere acte in de vergaderinge van de staten op ’t behagen van 

de steden geconcipieert, op ’t vinden en furneren van de ingewilligde con- 
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senten, soo veel die quote van Holland en Westvriesland aengaet, als te weten dat die steden 

op haer credit tot laste van ’t landt, tegens acht ten hondert op interest souden lichten die drie 

laeste termijnen van de capitale leninge etc, heeft  die vroedschap hare gedeputeerden ter 

dagvaert gaende geauctoriseert in de voorsz. acte te moge bewilligen en voorts haer te 

conformeren den meeste stemmen. 

 

[in marge: Verhoginge van de helft van een groote verpondinge.] 

 

Aengaende die verdere middelen buijten die voors. acte voorgeslagen, vint die vroedschap 

voor het minst beswaerlicxst die verhoginge van de helft voor een groote verpondinge over 

die huijsen en landen en dat die gedeputeerden deser stede in deselve sulle mogen bewilligen. 

 

Op ten 22e augustij 99 bij dese rezolutie gepersisteert. 

 

 

[in marge: Van ’t stellen der ontfangers en d’instructie derselver.] 

 

Ten selven dage in communicatie mede geleijt zijnde sekere missive van de gedeputeerde 

raden van Westvriesland en ’t Noorderquartier, mentionerende van ’t stellen van de 

ontfangers, ’t maken en arresteren van de instructien derselver en dependentien van dien, 

heeft die vroedschap hare gedeputeerden tot Hoorn ter dagvaert gaende, geauctoriseert tot 

nominatie van de ontfangers te procederen, die instructie te arresteren en voorts haer te 

conformeren den meeste stemmen. 
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[99verso] 

 

 

[in marge: ’t Overblijfsel van Floris Vleijshouders land te verkopen.] 

 

Sijn voorts burgermeesteren  geauctoriseert om het overblijfsel van Floris Vleijshouders land 

ten meesten oorbaer te verkopen tot thuijnen off anders. 

 

 

{18} 

 

[in marge: Jacob Pauwelsz in het leprooshuijs te ontfangen.] 

 

Is voorts geresolveert dat men op ’t versoek van de diaconen der gereformeerde kerk Jacob 

Pauwelsz, melaets bevonden, uijt gratie en sonder in consequentie te trecken in ’t leprooshuijs 

deser stede ontfangen sal. 

 

Gepersisteert bij dese resolutie op ten 16en junij 99 ten minsten voor een tijd. 

 

 

[in marge: Die ondiepe plaetsen bij Sinte Pancrass en elders te diepen.] 

 

Voorts is geresolveert dat burgermeesteren vorderen sullen, dat die ondiepe plaetsen, soo bij 

Sinte Prancrass die Monnickebrug als elders, metten eersten gediept mogte werden.  

 

 

[in marge: Smoor voor sijn dogter 12 gulden ’s jaers.] 

 

Is voorts geresolveert dat die stede Jan Cornelisz Smoor tot onderhout van sijn doghter in ’t 

spinhuijs tot Amsterdam besteet zijnde, bij provisie en tot wederseggen, te bate zal kommen 

jaerlicx 12 gulden. 

 

 

[in marge: Grietje Moers pensie 25 gulden verhooght.] 

 

Op ’t request van Griete Cornelisdr., vroedvrouw, is geresolveert dat men haer gagie 25 

gulden ’s jaers zal verhogen en van nu voorts aen in plaetse van 25 gulden jaerlicx 50 gulden 

laten volgen. 
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[in marge: Aen de gedeputeerde raden van ’t Noorderquartier te schrijven ten eijnde in alre 

ijle penningen werde gefurneert.] 

 

16en junij 99,  

den vroedschap collegialiter vergadert voorgelesen zijnde sekere missive bij de 

gecommitteerde raden van de staten aen burgermeesteren geschreven, met dubbelt van de 

missive aen de gedeputeerde raden van desen quartiere geschreven, daer inne verhaeld wort 

den hooge noot van geld, etc, is goet gevonden dat men aen de geputeerde raden van ‘t 

Noorderquartier schrijven, ten eijnde zij willen vorderen dat die penningen in de missive van 

de gecommitteerde raden van de Staten van Holland geroert, te borde gebrogt ende in alre ijle 
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eenige van dien gefurneert mogten werden en dat men om promtelijk penningen te furneren, 

geen naerder middelen en sien dan dat die uijttet comptoir van den ontfanger raet gelicht 

mogte werden en soo daer geen penningen en sijn, dat die restanten metterdaet overgelevert, 

geinnet en daer uijt penningen gefurneert mogten werden, te meer deur dien den steden 

swarigheden genoeg bejegenen sullen in ’t furneren van de penningen van de capitale leninge 

die anticipatie opgebragt sullen moeten werden. 

 

 

[in marge: Versoek van de schippers.] 

 

Op ’t versoek van de schippers is goet gevonden dat burgermeesteren en gerechte den 

schippers en koopluijden sullen hooren  op ’t geene die schippers versoeken, mitsgaders die 

 

 

[100verso] 

 

schippers kaert deursien soo van de deugdelickheijt van de schepen in ’t veer varende en off 

zij voor 20 persoonen plaetsen laten, etc. en den vroedschap rapport te doen. 

 

 

[in marge: Rapport gecommitteerdens in Den Hage geweest hebbende.] 

 

Ten selven dage hebben die burgemeester Dirk Dirksz en Hark Jansz van Houtum, secretaris, 

rapport gedaen van ’t gunt op te laaste dagvaert in Den Hage verhandelt was. 

 

 

[in marge: Tot laste van de stadt lijff- en losrenten te constitueren.] 

 

Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert, om tot laste van de stadt lijffrentebrieven den 

penning 7 off een lijff- en losrentebrieven tegens den penning 12 te verlijden, den poorteren 

en ingesetenen deser stede die haer capitale leninge ten vollen opbrengen en nogh twee mael 

soe veel in baren gelde daer bij leggen mits weder hebbende brieven van indemnite van ’t 

land, mitsgaders ook gelijke lijff- en losrenten te lichten, tot vervallinge van de 

extraordinaris lasten deser stede. 

 

 

{18 verso} 

 

[in marge; Visitatoers totte rekeningen van fabrijkmeesteren en den tresorier van den jare 98.] 

 

29en junij 1599. 

Sijn, bij de vroedschap collegialiter vergadert zijnde, geordonneert tot visitatoers van de 

rekeninge van fabrijkmeesteren deser stede van den jare 98, mitsgaders van den tresorier van 

den selven jare, Aelbert Cornelisz Comans, Arien Heijndricxz, 
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Rabbi Cornelis Matthijsz Schagen, Hark Claasz Boonstoppel, Pieter Matthijsz Raephorst en 

Pieter Jacobsz van Teijlingen. 
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[in marge: Van Dessem en Coman, pachters van de bieracchijs, 190 gulden quijtgeschonden.] 

 

Is voorts Pieter van Dessem en Pieter Lourisz Coman, pachters van de bieracchijs van den 

halff jare ingegaen 1e julij 97, om die redenen in haer requeste breder verhaeld, van de 390 

gulden die zij van deselve pacht nog schuldigh zijn, geremitteert en quijtgeschonden 190 

gulden, mits dat zij die resterende 200 binnen ses maenden betalen sullen. 

 

 

[in marge: De weduwe van Maerten Jansz Lijndraijer 5 gulden 10 stuijvers quijtgeschonden.] 

 

Heeft voorts die vroedschap Griet Harmansdr. weduwe van Maerten Jansz., lijndraijer, om 

godts wille in regard van hare grote armoede, quijtgeschonden die 5 gulden, 10 stuijvers die 

zij uijt sake van een jaer huer van een lijnbaentje op ’t monnicken erff aen de stad ten agteren 

is. 

 

 

[in marge: Plaetse voor de gedeputeerde raden van West-Vrieslandt te bereijden.] 

 

23en julij 

is bij de vroedschap collegialiter vergadert zijnde goet gevonden, dat burgermeesteren plaetse 

sullen bereijden voor de gedeputeerde raden van West-Vriesland en ’t Noorderquartier en  

daer toe mede emploijeren sullen die wooninge daer Harman Bitter in woont en tot dien 

eijnde den selven Harman Bitter daer uijt 

 

 

[101verso] 

 

doen vertrecken mits hem bestellende in een ander woninge tot maii xvic  tot laste van de 

stadt. 

 

 

[in marge: Eenige rogge voor de stadt te koopen.] 

 

Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om tot behoeff van de stede als ’t haer oirbaerlijk 

dunct te koopen 30 oft 40 lasten rogge, off zoo veel min off meer, na dat zij oirbaer bennen 

off atstan sullen. 

 

 

[in marge: Op te doden ten kerke te brenge, op te kisten, en schenken, keure te maken.] 

 

Voorts dat men bij keure verbieden zal gene doden langer inne te houden als 48 uren ende 

gene andere kisten te gebruijken dan die van noortse deelen gemaect zijn. Oik dat men geen 

roeffde kisten in den aerden zal mogen setten, mitsgaders dat men in ’t wederkeeren van de 

begraeffenisse niet en zal mogen schencken aen mannen nog aen vrouwen. 

 

 

[in marge: Gecommitteerden tot tauxatie van de ongetauxeerde huijsen.] 

 

Sijn voorts gecommitteert om die nieuwe huijsen en woningen niet op 100ste penningen 

gestelt te taxeren ende eenige van sobere state zijnde gratie te doen Aerian Heijndricx rabbi en 

Jan Pietersz. Stoop. 

 

{19} 
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9 en augustii 1599 

In communicatie van de vroedschap geleijt zijnde sekere missive van de gedeputeerde raden 

van Westvriesland in ’t Noorderquartier inhoudende verscheijde pointen, daer op in 
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[in marge: De admiraliteijt te assisteren] 

 

De vergaderinge den 10 en deser binnen deser stede geleijt resolutien ingebracht sulle werden, 

is op ‘t 1ste point mentionerende dat die raden ter admiraliteijt versoeken met een merkelijke 

somme geassisteert te worden. Goetgevonden dat men 26.200 gulden bij de voorsz 

admiraliteijt tegens 12 ten hondert op interest gelicht daer van den tijt nu verstrecken is, zal 

rembourseren uijtet lastgeldt en die restanten en soo die daer uijt niet gevonden en konnen 

werden dat men ’t gunt daer aen zal ontbreken repartieren zal over den comptoiren om op 

interest gelicht te werden ten minsten schade en dat men  zoo veel penningen tot onderhout 

van ’t oorlog te lande schicken zaql als doenelijck sal zijn. 

 

 

[in marge: Van de atterminatien.] 

 

Off men op te doleantien van de pachters ter sake van de restanten gesommeert sijnde een 

generale voet zal ramen etcetera is goetgevonden datter geen atterminatie gegont sullen 

werden dan bij de magistraten na voorgaende advijsen van de vroedschappen en dat die 

gecommitteerde  raden geene requesten sullen overnemen en aen die magistraten senden ten 

sij die versoekers eerst een 3e of 4e part van haer agterwesen opgebrocht hebben en dat die 

gedeputeerden 

 

 

[102verso] 

 

Ter vergaderinge van wegen deser stede comparerende op te requesten alrede overgelevert 

geen atterminatie en sullen geven ten zij dat zij mede eerst een derde part off ve part 

opbrengen ook dat alle die gene den welken atterminatie gegont wort haer cautie sullen 

renoveren en indien die niet suffisant zijn nieuwe suffisantie borgen. 

 

 

[In marge: Doet Jansz Medenblick en --- op te vergaderine binnen Alkmaer.] 

 

Sijn voorts Doet Jansz Medenblick en ---- burgermeester gecommitteert om ter voorsz 

vergaderinge te compareren die voorgaende rezolutien voor advijs inne te brengen daerop en 

alle voorvallende saken te helpen resolveren en haer te conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Middelen om het ’t proces van maintenue tegens den schippers van Haerlem in 

possessoir aff te maken.] 

 

22e augussto 1599 

In de vroedschap voorgedragen sijnde ’t gunt bij die van Haerlem was geproponeert omme ’t 

proces van maintenue tegens den schippers van Haerlem uijtstaende in possessoir te laten 

berusten ende in petitoor voor den hogen rade te intenteren mits dat men henluijden toelaten 
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souden op haer eigen haven die vragten aen te nemen ten tweeden dat die keure alleen soude 

gemaeckt werden op te beeste vragten en ten derden als die 
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schippers van Haerlem alhier komen halff geladen off meer dat zij dan vrachten souden 

mogen aennemen sonder lotinge te doen op vreemde havens. Is goetgevonden dat die 

gedeputeertdens ter dagvaert gaende ’t geproponeerde van die van Haerlem mette advocaten 

dese stede in den voorsz processe dienende zal communiceren en soo zij daer inne geen 

swarigheijt en bevinden en dat die stede daer deur in hare gerechtigheijt nog ten principale 

niet en soude werden gepraejudicieert dat zij in sulken gevalle sulle mogen bewilligen in de 

twee eerste versoeken mits dat die van Haerlem van ’t derde afstant souden doen en dat van ’t 

selve met advijs van de voorsz. advocaten acte gemaeckt soude werden. 

 

 

{19verso} 

 

[in marge: Acte van nonprejuditie bij die van Dordregt, Haerlem en der Goude te verlenen der 

steden Amsterdam, Alkmaer, Hoorn etcetera.] 

 

Aangaende die acte van nonprejuditie die van de steden van Dordrecht, Haerlem en der 

Goude den steden van Amsterdam, Alkmaer, Hoorn, Enkhuijsen, Edam, Monickendam, 

Medenblik en Purmereijnd als haer met die van Dordrecht etcetera gevoegt hebbende in den 

processe tegens die van Rotterdam belangende die binnevaerten is goetgevonden dat die 

gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende mette gedeputeerden 

 

 

[103verso] 

 

van Amsterdam ende van de steden van desen quartieren naerder sullen communiceren die 

stucken van den processe ende daer inne gebruijken ’t advijs van eenige advocaten en voorts 

haer conformeren mitte meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Generale last voor de gedeputeerden ter dagvaert.] 

 

Ten selven dage in communicatie van de vroetschap geleijt zijnde seker missive van de 

gecommitteerde raden van de staten van Hollant mit sekere bijgevoegde pointen: daervan die 

eerste drie zo generael zijn dat daer op geen speciale resolutie genomen can worden dan 

sullen de gedeputeerden ter dagvaert gaende den voorzittende steden advijsen hoiren ende 

haer mogen conformeren.  

 

 

[in marge: In wat voorgeslagen middelen die gedeputeerden ten dagvaert gaende sullen 

mogen bewilligen.] 

 

Op ‘t 4e point mentionerende van de middelen in de laeste vergaderinge voorgeslagen, heeft 

die vroetschap het schoorsteengelt nog die cortinge van de renten niet goetgevonden maer dat 

de gedeputeerden deser stede sullen mogen bewilligen in de verhoginge van een halve groote 

verpondinge, mitsgaders in ’t redres van de capitale leningen ende dat men inde selve mede 

soude moegen brengen den genen die van een tot drie duijsent gulden gestaet zijn, maer vint 
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niet goet eenige weeckelicke nog maentelicke impositie; vint oic goet dat men ’t redres van de 

verpondigen mitte de beste glimp in state te stellen; vint 
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goet dat men die munten van de provintien zal doen stil staen ende een off twee alleen 

gebruijken bij gebeurte dat men procederen zal tot beter menagie van de gemeene middelen, 

augmentatie van de imposten van de wijnen dat men die wijnen en bieren exacter zal doen 

verantwoorden insgelijk van de lakenen en verhoginge van de fijne lakenen. 

 

 

[in marge: ’t Rantsonneren der schippers ter koopvaerdie varende.] 

 

Belangende ’t geene bij de staten van Zeeland geresolveert en den collegie van de rade 

geinsinueert is op ’t rantsonneren der schippers ter koopvaerdie varende, heeft die vroedschap 

haer gedeputeerden geauctoriseert haer dien aengaende te conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Acte die van Dordrecht sullen passeren van de vaert deur die kille.] 

 

Aengaende die acte die bij die van Dordrecht zal worden gegeven op ’t gebruijk van de 

navigatie van de kille lopende deur Bonaventura is goet gevonden dat die gedeputeerden deser 

stede ter dagvaert gaende die voorz. acte met die van Amsterdam en die steden van dese 

quartiere sullen communiceren en haer mette  meeste ofte beste stemmen derselver 

conformeren. 

 

 

[In marge: Gecommitteerden ter dagvaert.] 

 

Sijn voorts Doet Jansz. Medenblik en Lobbrant Jacobsz Coren secretaris gecommitteert om ter 

vergaderinge van de steden te compareren die voorgaende resolutien voor advijs inne te 

brengen daer op en alle 

 

 

[104verso] 

 

voorvallende saken te helpen resolveren en haer te conformeren den meeste stemmen. 

 

{20} 

[In marge: Rapport gecommitteerdens in den Hage geweest hebbende.] 

  

9en Octobris 1599 

hebben Doet Jansz Medenblik burgermeester en Lobbrant Jacobsz Coren secretaris den 

vroedschappe rapport gedaen van ’t gunt op ten voorgaende dagvaert in Den Hage verhandelt 

was. 

 

 

[In marge: Redres van de capitale leninge en daer in te brengen die geene die van 1000 tot 

3000 gulden gegoet zijn]. 

 

Ten selven dage in communicatie van de vroedschap geleijt sijnde sekere missive van de 

gecommitteerde raden van de Staten van Holland ende Westvriesland met sekere bijgevoegde 
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pointen daer op in de vergaderinge van de edelen en steden den 12e deser in Den Hage  geleijt 

rezolutien ingebracht sullen werden. Is op ’t eerste point mentionerende van ’t redres van de 

capitale leninge en dat men in deselve mede brengen soude die gegoet zijn van duijsen tot drie 

duijsent gulden toe en die classis op te selve capitale leninge gemaekt, heeft die vroedschap 

hare gedeputeerden ter dagvaert gaende geauctoriseert daer inne te bewilligen dogh dat zij 

insisteren dat die classis van 1000 tot 1500 gulden en soo voorts opklimmende bij 500 gulden 

teffens totte 2000 gulden toegenomen mochte werden niette- 
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min soo ’t selve niet vallen wil dat zij haer sullen mogen conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[In marge: Verhoginge van ’t gemael.] 

 

Op ‘t 2e point mentionerende van den impost van ’t gemael te verdubbelen ofte verhogen 

heeft die vroedschap goetgevonden dat men zal mogen bewilligen in de verhoginge soo veel 

die tarw aengaet en niet den rogge. 

 

 

[In marge: Verhoginge van den impost op te conzumtie van ’t zout.]  

 

Op ‘t 3e point mentie makende van den impost op te consumtie van ’t zout te verhogen, heeft 

die vroedschap hare gedeputeerden ter dagvaert gaende geauctoriseert in de voorsz. 

verhoginge te bewilligen, mits dat die van Delft sullen bewilligen dat den impost van de 

bieren voor den cuijp betaald worde, of dat die brouwers van de bieren verantwoorden, dog 

uijterlicken sullen die gedeputeerden deser stede haer mogen conformeren den meeste 

stemmen. 

 

 

[In marge: Van ’t stellen van de impost op te linne lakens en op ’t roet, smeer, off kaersen, 

twee munten bij gebeurten]. 

 

Op het 4e point mentionerende van een impost te stellen op te linne lakenen, op ’t roet, smeer, 

ofte kaersen die in dese landen worden geconsumeert, ook dat men in de generaliteijt zal 

aenhouden dat alle munthuijsen gesloten ende alleenlicken twee bij gebeurten te laten werken 

en dat in de selve een gouden en zilvere penninge met voordeel 

 

 

[105verso] 

 

[In marge: Impositie op ‘t was te stellen] 

 

voor die generaliteijt soude werden geslagen, is goetgevonden dat die gedeputeerden deser 

stede ter dagvaert gaende in de voorsz. voorslagen sullen bewilligen ende ook voorslaen dat 

op ’t was mede eenige impositie mogte werden gestelt. 

 

 

{20 verso} 

 

[In marge: Impost op te olie, sieroop, zuijker en honing te stellen.] 
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Op ‘t 5e point mentionerende van eenige impost te stellen op te conzumtie van de olie, sijrope 

ende diergelijke waren, is goetgevonden dat een impost gesteld worde opte boomolie, sieroop, 

zuijker en honingh. 

 

 

[In marge: 300 m gulden te repartieren over den steden.] 

 

Op ‘t 6e point, mentionerende van een repartitie op te voet sulcks die lest was beraemt off als 

die eijntelich bij vruntliche accommodatie ofte submissie zal worden besloten van 300 m 

gulden en dat bij leninge om met behoorlicke intrest gerembourseert te worden uijtte 

geraemde middelen etcetera. Is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede in de voorsz. 

repartitie sullen mogen bewilligen en soo veel den voet van de repartitie aengaet dat zij haer 

sulle mogen conformeren den meeste ofte beste stemmen. 

 

 

[in marge: Van eenige heerlickheden off ambachts heerlickheden te verkopen.] 

 

Op ‘t 7e point mentionerende van eenige heerlickheden off ambachtsheerlickheden te 

verkopen vint die vroetschap niet goet dat men die selve 
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soude verkopen maer voor sekere jaren in pantschap uijt te geven. 

 

 

[in marge: Die van de admiraliteijt te assisteren met 600 m gulden.] 

 

Op ‘t 8e point mentionerende van de lasten daer mede die collegien van de admiraliteijt sijn 

beswaert ende over sulcks dat men  haer promptelijck uijtte generaliteijt souden assisteren 

mette somme van 600 m gulden volgende acte van de generale staten etcetera is goetgevonden 

dat die gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende haer sullen conformeren den meeste 

stemmen. 

 

 

[In marge: Van den Grave van Egmont.] 

 

Aangaende den Graaff van Egmont en off men hem zal gunnen maintenue mits dat eerst die 

geassigneerde schulden zouden zijn betaeld en versekertheijt gesteld voor die betalinge van de 

renten retour subject in de laeste dagvaert in bedenken gehouden is goetgevonden dat die 

gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende  haer sullen mogen conformeren den meeste 

stemmen. 

 

 

[In marge: Gecommitteerdens ter dagvaert in den Hage.] 

 

Sijn voorts die burgermeester Doet Jansz soo lange hij vaceren magh en Jacob Willemsz 

Steenhuijs burgermeester soo haast hij vaceren magh mitsgaders Harte Jansz van Houtum 

secretaris gecommitteert omme op ten voorsz. dagvaert van wegen deser stede te compareren, 

die 

 

 

[106verso] 
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voorgaende rezolutien in te brengen daer op en op te pointen in de voorgaende vergaderinge 

in bedenken gehouden mitsgaders op alle voorvallende saken die versekertheijt en welstant 

van den lande betreffende te helpen adviseren, resolveren en haer te conformeren den meeste 

stemmen. 

 

{21} 

 

[In marge: Dat die stadt haer zal voegen metten bailliuw van de Nijenburg. belangende die 

bepalinge van seker sloot.] 

 

 

Heeft voorts die vroetschap goetgevonden ende geresolveert dat burgermeesteren van deser 

stede wegen haer sullen voegen met Sijmon van Veen, bailliuw van den Nijenburg in den 

processe voor den hove van Holland uijtstaende tegens Jan Pieter Keijsers en Trijn Allerts uijt 

Broek, belangende die bepaling  van seker sloot in Broek daer deur die gemeene vaert belet 

wordt en dat die gedeputeerden  ter dagvaert gaende die stucken vande processe met haer 

sullen nemen en metten advocaet van de stadt die selve communiceren en sijn advijs horen en 

’t selve overschrijven. 

 

 

[In marge: Acte van accoord tusschen den schippers van Haerlem en Alkmaer.] 

 

Is voorts den vroedschap voorgelesen die acte daer op ’t proces in cas van maintenue voor den 

Hogen Rade uijtstaende tusschen den schippers van Haerlem en den schippers deser stede 

belangende die beestvrachten en den paesmarkt soo veel ’t possesoir aengaet geassosieert 

souden zijn ende die sake 
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Ten principale ofte in petitoor voor den Hogen Rade bepleijt soude werden bij eijsch in 

replick duplicq etcetera die de selve goetgevonden ende geavoijeert heeft. 

 

 

[In marge: ’t bevischen met waterschuijten in de schermer voor 2 jaren te consenteren]. 

 

Voorts dat men op ’t versoek van die van Graft ende Rijp voor nog twee jaren bij provisie 

ende onvermindert het octroij op ’t bevissen van de Schermer en aenpalende meeren 

verkregen zal gedogen te visschen in ’t voorsz schermer etcetera met waterschuijten 

treksegenen en ander want mits dat ’t selve bevisschen zal cesseren in de maenten april, maij 

en junij. 

 

 

[In marge: Versoek van Jacob Jan de Wits pachter over Abbekerk en Twisk.] 

 

3e Novembris 1599 

In communicatie van de vroedschap geleijt sijnde sekere missive van de gedeputeerde raden 

van Westvriesland en ’t Noorderquartier met sekere bijgevoegde requesten van de 

verscheijden pachters is eerst op de requisite  van Jacob Jansz de Wits pachter geweest sijnde 

ten tijde van de belegeringe van Medenblik, over Abbekerk en Twisk, versoekende 

quijtscheldinge ende atterminatie goetgevonden dat men die versogte quijtscheldinge zal 

afslaen en hem accorderen atterminatie van drie halff jaren. 
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[107 verso]  

 

 

[ In marge: Regt en remonstrantie van de pachters Joris Gerritsz. en Pieter Lourisz. Comen.] 

 

Aangaende de requisitie en remonstrantie van Jacob Gerritsz. en Pieter Lourisz. Comen 

pachters geweest sijnde van sekere imposten van de conzumtie van ’t zout over Alkmaer en 

Hoorn in de jare ‘86 etc. versoekende met ’t land te liquideren, is goedgevonden dat men 

eenige zal committeren om mette voors. pachters te liquideren, ende van haer gesoigneerde 

rapport te doen, om ‘t selve gehoort sijnde naerder  in de voorsz. sake gedisponeert te werden. 

 

 

{21verso} 

 

[ In marge: Dominicus Jansz. pachter atterminatie van drie halff jaren.] 

 

Op de requisitie van Dominicus Jansz. woonende op ’t Oosteijnde van Vlieland, pachter 

geweest sijnde van verscheijden imposten ende verzoekende atterminatie, is goet gevonden 

dat men hem zal gunnen drie halff jaren. 

 

 

[ In marge: Die huijsvrouw van den pachter Pieter Fransz, Vermeer atterminatie van 3 half 

jaren.] 

 

Van gelijken dat men Gheurt Willemsdr: die huijsvrouw van Pieter Fransz. Vermeer tot 

Alcmaer, als pachter geweest sijnde van sekere imposten op ten eijlande van Texel op haer 

versoek zal gonnen atterminatie van drie halff jaren. 

 

 

[ In marge: Gerrit Everwijns pachter atterminatie van 2 halff jaren.] 

 

Op te requisitie van Gerrit Everwijns op’t Westeijnd van Vlielandt als pachter geweest sijnde 

van 
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sekere imposten tenderende om te hebben sekere atterminatie, is goet gevonden dat men hem 

zal gunnen atterminatie van twee halff jaren. 

 

 

[In marge: Versoek van Jan Pauwelsz. Bock, pachter off te slaen.] 

 

Op te requisitie van Jan Pauwelsz. Bock pachter geweest sijnde van den impost van ’t 

beestiael over Monnikendam en Waterlandt van ‘t voorleden jare om te hebben gratie van 600 

gulden,  ofte ’t meerendeel van dien en van de restse atterminatie is goet gevonden dat men ’t 

selve versoek zal offslaen. 

 

 

[in marge: Dirck Pietrsz. Fijn pachter, attermintatie van 2 half jaren.] 
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Op te requisitie van Dirck Piersz. Fijn van Benninkbrouck als pachter geweest zijnde van 

verscheijden imposten over Sijbecarspel en Benninkbrouck versoekend atterminatie is goet 

gevonden dat men hier 2 half jaren gonnen sal. 

 

 

[in marge: Jacob de Leen op Texel atterminatie van 3 halff jaren. 

 

Op ’t versoeck van Jacob de Leen goutsmit wonende op Texel als pachter geweest sijnde van 

den impost van de bieren op ten selven eijlande tenderende om te hebben quijtscheldinge van 

atterminatie is goet gevonden dat men die versogte quijtscheldinge sal offslaen en hem 

gonnen atterminatie van drie half jaren. 

 

 

[108v] 

 

 

[in Marge: Van de atterminatie bij den ontfanger  raet den pagter verleent.] 

 

Voorts off men die overkomsten bij den ontfanger raet uit enige pagters gemaect om die 

restanten van hare pagten op sekere jaren te betalen waervoor zij ’t lant met besegelde brieven 

aenden voorn. ontvanger overgelevert versekert hebben, zal approberen off niet. Is goet 

gevonden dat men die selve atterminatien zal offslaen ten waer ’t lant anders niet en soude 

kunnen werden versekert, in welken gevallen men mitte selve in alle dechsteriteijt zal 

handelen. 

 

 

[in marge: Een ligthuijs te maeken in desen quartiere.] 

 

Ende angaende het ligthuijs in desen quartiere te maken tot coste van de lande, vint die 

vroetschap ’t selve goet, ende dat die gededeputeerden deser stede ten dagvaert gaende bij alle 

mogelicke middelen sullen anhouden dat ’t selve binnen desen stede gemaect mogte werden. 

 

{22}  

 

[in marge: Hoe men quote van desen quartieren vinden zal in de iiic duijsent gulden.] 

 

Belangende die quote van desen quartieren in de iiic duijsent gulden in de laetste vergaderinge 

in Den Hage over Holland en Westvrieslant geconsenteert ende hoe men de selve best vinden 

zal. Is goet gevonden dat men zal arbeijden ten eijnde de quote van dese quartiere  in de iiic 

duijsent gulden gevonden mochten werden uijtte restanten en wat daeraen soude mogen 

ontbreecken bij repartitie van de steden. 
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[in marge: Comans en Steenhuijs op te vergaderinge te compareren.] 

 

Sijn voorts  Aelbert Corneliszn. Comans en Jacob Willemsz. Steenhuijs burgermeesteren,  

gecommiteert op te vergaderinge van de magistraten van desen quartieren alhier binnen 

Alcmaer te compareren die voorgaende  resolutien voor advijs in te brengen, daer op ende  

alle voorvallende saeken te helpen resolveren, ende haer te conformeren den meesten 

stemmen. 
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[in marge: Meester. Gerrit 40 gulden.] 

 

Is voorts Meester Gerrit Toercost tot zijn vertrek ende in aensienige van sijne getrouwe 

diensten en ten eijnde hij mit meerder eere in sijnen meinven dienste sal moegen comen bij de 

vroetschap boven zijn tractement gegunt veertig gulden. 

 

 

[in marge: Rabbi tot hooringe van de rekeninge van de ontvanger Jan Aelbrechtsz. Raet.] 

 

8 st novembris 1599,  

 

heeft die vroetschappe collegialiter vergadert zijnde na voorgaende rapport van ’t gunt ter 

vergaderinge van de magistraten van desen quartieren is gehandelt  tot hooringe ende 

opneminge van de rekeningen van wijlen den ontvanger raet van de jaren 1597 genomineert 

ende gecommitteert Adriaen Heijndricx Rabbi schepen deser stede, omme heffing die 

gecommitteerden uijtte andere steden daer inne te besoingeren. 

 

 

[in marge: Gecommiteerdens op’t versoek van deeken en raets van’t smits gilt.] 

 

Op’t versoek van deeken en de raets van ’t smits gilt etc. sijn gecommitteerd Heijndrick 

Florisz., Jan Pietersz. Stoop ende Harck Jansz. van Houthem. 

 

 

[109 verso] 

 

Secretaris om’t consept van de ordonantie op’t gilt te examineren, die requesten te hoiren 

ende van de haer gebesoineerde in de vroetschap rapport te doen om daerop gedisponeert te 

werden naer behoiren. 

 

 

[in marge: Gecommiteerdens tot examinatie van ’t versoeck van deken en raets van ’t Sint 

Josephs gilt.] 

 

Tot examinatie van het verzoeck van deeken en raets van’t sint Joseph gilde om eenige 

articulen in haer versoeck geinhereert etc. Sijn gecommiteert, Cornelis Matthijsz. Schagen, 

Harck Claesz. Boonstoppel ende Jan Pietersz. Camerling omme na gedaene examinatie van 

haer gebesoingeerde rapport te doen aen de vroetschap om daerop gedisponeert te werden 

naer behoiren. 

 

{22 verso} 

 

 

[in marge: Varen veerschuijten op Amsterdam.] 

 

Aengaende het versouck van de deeken en raeds mitstgaders die gemene gildebroeders van ’t 

schippersgilde ten fijne saterdaegs, sondaegs, drie ende voorts alle dagen telken dage twee 

schuijten souden varen op Amsterdam uijtgesondert de maenten  van decembris, januari en 

februarij nu welke ’s maendaegs, dingsdaegs, woensdaegs en donderdaegs maer een varen sal 

mits dat den veerman geen vragten beneden de twee gulden ontrocken souden moegen werden 

is hen sulcx bij de vroetschap geaccordeert. 
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[In marge: Te diepen bij de tonnen.] 

 

Ende op te clagten van de selven mitsgaders van deeken, raets en gemeene zoutsieders hier ter 

stede, over die ondiepten 
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der wateren, ende namentlick aen de tonne ende ’t Seggelis versoeckende ernstelick dat daer 

inne geremidieert mogte werden, en is verstaen ’t selve hoognoodige te wesen dan dat mits 

die onbequaemheijt van de wintertijt dese sake in ‘t voorjaer naestcomende bij de bequaemste 

middelen ter handen genomen en gevordert zal worden. 

 

 

[in marge: Joris Mol, tafelhouder die versogte continuatie ontzeijt, ende sekere correctie te 

maeken in ’t vercoopen van de panden.] 

 

’t Versoeck van Joris Mol, tafelhouder om continuatie van nog 14 of 15 jaren van zijn 

octroije, boven die jaren hem voormaels geaccordeert etc. is hij bij de vroetschappe 

offgeslagen, en goet gevonden dat den tafelhouder bij burgermeesteren zal worden belast 

voortaen geen goud, silver, gaeren, noch andere dingen die men bij ‘t gewigte gewoon is te 

coopen anders dan bij het gewichte, ende ’t laken.en anders dat men bij den ellen gewoon is te 

coopen, anders dan bij der ellen te verkoopen, ende dat hij alle jaeren gehouden zal zijn 

pertimente rekeninge en verclaringen te doen wat van de verkogte panden overschiet alles op 

privatie over zijn octroij. 

 

 

[in marge: Gerrit Jansz. rinmoolenaers versoek affgeslagen.] 

 

Op versoeck van Gerrit Jansz. rinmoolenaer, om mede greijnen op zijn molen staende buijten 

deze stede te mogen malen, ten minsten die van buijten koomen, ende onder sekere 

presentatie etc, ende ’t contra versoek, 

 

 

[110 verso] 

 

bij de meelmolenaers daer jegens gedaen etc, is den voors. Gerrit Jansz. ’t selve ontseijt. 

 

 

[in marge: Jan Sijmonszn. gegont gastgewijse in de stad te coomen.] 

 

Aengaende het versoeck van Jan Sijmonszn, harbergier wonende te Limmen ten eijnde hij en 

de sijne huijsvrouwe alhier gastgewijse als andere buijtenwonende personen soude moegen 

comen ende verkeeren etc. is hun ‘t selve geaccordeert, mits dat zij niet meer als een nagt 

alhier sullen moegen vernachten. 

 

 

[in marge: Jacob Huijbertsdr. ad idem.] 

 

Van gelijken is Jacob Huijbertsdr. op haer versoek geaccordeert, dat zij gastgewijse alhier sal 

mogen comen, souden nogtans hier ten stede te mogen vernagten. 
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{23} 

 

 

[in marge: Keure op te bostel.] 

 

Op ’t versoeck van Jan Dircxz. van Leek, Hendrik Maertsz. en meer anderen om sekere ordre 

op het bostel halen en vercoopen etc. is verstaen dat bij keure verboden zal worden, dat 

niemant hier ten stede woonachtig hem vervorderen zal meerder bostel binnen deser stede 

t’effens te brengen van of bij burgers ofte inwoonders van hier, ende dat geen uijtheemste ofte 

buijten deser stede wonende vermogen sullen anders dan op vrijdagen ende saterdagen, hier 

ter stede bostel te verkoopen op sekere peijnen daer toe te stellen. 
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[in marge: Wormer beschuijt.] 

 

Op ‘t versoeck van de wittebrootbackers en meelmolenaers hier ter stede, is bij de vroetschap 

goet gevonden en geaccordeert dat men die tonne wormer beschuijt van buijten hier ter marct 

comende ter naester verpagtinge van de accijs van 3 stuijvers tot 5 stuijvers zal verhogen en 

dat men die beschuijt jegens Maij van de Voordam zal keuren op te Oudegracht. 

 

 

[in marge: Keure op te maet van de greijnen op te weekmarcten komende.] 

 

Op versoek van de coornmeeters is goet gevonden dat sekere keuze zal worden gemaect 

jegens die menigvuldige faulten en dieverijen die men bevint in de maet van de greijnen die 

bij de sulx alhier ter marct coomen, op de verbeurte van ’t goet dat bevonden wort een halff 

metgen halff min als sijn maet te hebben, ’t welk bij secrete instructie zal werden 

geexamineert. 

 

 

[in marge: Te bewilligen in 277972-10-3 ter Maent.] 

 

22 novembris 1599  

in communicatie van de vroetschap geleijt zijnde sekere missive van de gecommitteerde  

raden van de staten van Holland ende Westvriesland, met sekere bijgevoegde poincten daer 

op in de vergaderinge van de edelen en de steden den 22ste deser in den Hage geleijt, 

ingebrogt sullen werden, is op ’t eerste poinct nadat den vroetschap de propositie van Zijne 

Excellentie ende raden van state aen de heeren. 

 

 

[111 verso] 

 

Staten Generaal gedaan voorgelesen was goet gevonden dat die gedeputeerden deser stede ter 

dagvaert gaende sullen moegen bewilligen tot betalinge van de ruijteren, soldaten, 

tractementen en andere oorlogslasten tot laste van de geunieerde provintien staende in 

277972-10-3 ter maent voor den aenstaenden jare 1600. 

 

 

[in marge: 500.000 gulden tot een veltleger.] 
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Sullen insgelijx moegen bewilligen in de versogte quote van den lande van hollant en 

westvrieslant in de 500.000 gulden tot een goet veltleger. 

 

 

[in marge: 300.000 gulden tot te fortificatien] 

 

Insgelijx inde quote van 300.000 gulden tot te aengevangene fortificatien van de 

frontiersteden en stercten die nog vorder nodig zijn tot wederstant van den vijant. 

 

 

{23verso} 

 

[in marge: Den ontfanger generael te ontlasten van de penningen:bij hem op intrest geligt.] 

 

Dat voorts die gedeputeerden deser stede mede sullen moegen bewilligen in de ontlastinge 

van den ontfanger generael van de penningen bij denselven op intrest genegotieert. 

 

 

[in marge: Den raed van state in noot cm gulden op intrest te ligten.] 

 

Item in de authorisatie den raet van staten te geven om in hoogen noot cm gulden eens op 

intrest te ligten. 

 

 

[in marge: De penningen op intrest geligt te continueren] 

 

Omme die quote van den lande van Hollant en Westvrieslant in de voors. consenten te mogen 

vinden mitsgaders in de schulden van de Coninclijcke Majesteit van Engelant, ende van de 

particuliere lasten der 
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voors. landen is goed gevonden dat die penningen bij den ontfanger generael, mitsgaders de 

ontfangers van de gemene middelen ende anderen op intrest geligt nog voor een jaer na die 

expiratie van de lopende tijt sullen worden gecontinueert en de andere in die plaetse vandien 

die niet gecontinueert en konnen werden geligt. 

 

 

[in marge: De middelen te continueren.] 

 

Voorts dat die gedeputeerden deser stede oik sullen bewilligen in de continuatie van den 

opheve van alle gemene middelen ende impositien voor den aenstaanden jare, omme die selve 

geheven ende verpagt te werden, als in den lopende jaer es gedaen 

 

 

[in marge: Mitsgaders de impositie op te successien, vercoopen en processen.] 

 

Item in de imposten op te collaterale successien, vercoopinge ende vervreemdinge van de 

onroerende goederen, mitsgaders van de processen. 
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[in marge: Redres ordonantie op te middelen.] 

 

Aengaende de ordonantie op elk der voors. middelen gemaect te redresseren en veranderen, 

ende off men den genen die met opsette willen defrauderen niet anden lijve en souden mogen 

straffen etc. is goet gevonden dat die gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende haer in 

desen sullen moegen conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[112 verso] 

 

 

[in marge: Gelijke omslag over de onroerende goederen als in desen jare 99.] 

 

Item dat die voors. gedeputeerden van wegen deser stede sullen moegen bewilligen voor den 

aenstaanden jare 1600, over alle die steden, dorpen, gehugten ende onroerende goederen van 

Hollant ende Westvrieslant gelijke ommeslagen, als in den lopende jare bewilligt zijn 

geweest. 

 

 

[in marge: Deselve omslag met iic duijsent gulden. te verhoogen.] 

 

Nog die selve omslagen te verhogen met iic duijsent gulden tot laste van den eijgenaer. 

 
 

{24} 

 

[in marge: Capitale impositie.] 

 

Sullen voorts mede mogen bewilligen in den voorslag gedaen dat over alle ingesetenen van 

den stede en lande van Hollant en Westvrieslant ommegeslagen zal worden een capitale 

impositie van den 200m penningen van een ijgelijx goet ende dat van den genen die gestaet 

zijn tot 2000 gulden en daer boven volgende die tauxatie daer van van nieuws te doen in 

martie naest comende mits dat men die termijnen zo gracelick zal nemen als eenigsints 

doenlick wesen zal. 

 

 

[in marge: Verhoogt impost op ’t zout.]  

 

[in marge:Verhooginge gemael off te slaen.] 

 

Aegaende die verhoginge van den impost van ’t gemael ende ’t zout is goet gevonden dat die 

gedeputeerden deser stede sullen moegen bewilligen in de verhoginge van den impost van ’t 

sout maer dat zij niet en sullen bewilligen in de verhoginge van den impost van ‘t gemael. 

 

113 

 

[in marge:Impost op de linnen lakenen, boomolij etc.] 

 

Sullen voorts moegen inwilligen de imposten van de linnen lakenen boomolij, sijropen 

honich, specerien ende diergelijke volgende de ordonnantie daer op geconcipieert. 

 

 

[in marge: Verhooginge wijnen te constuteren.] 
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[in marge: Verhooginge bieren aff te slaen.] 

 

Belangende de verhoginge op te rinse en spaense wijnen op elke aem 4 gulden ende van een 

verhoogt franse wijn 3 gulden item 2 stuivers op elke tonne binnen bieren bij de burgers. En 4 

stuivers van elke tonne biers bij de tappers inne te leggen ende van de vreemde bieren naer 

advenant. Is goet gevonden dat men in de verhoginge van de wijnen zal bewilligen ende niet 

inde verhogingen van de bieren. 

 

 

[in marge: Op de kaersen off roet.] 

 

Aengaende de impost te stellen op te kaerse off te roet ende die ordonantie daer op te maken 

sullen die gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende haer mogen conformeren den 

meesten stemmen. 

 

 

[in marge: Contributie Drente etc.] 

 

Beroerende die contributie van den Drente, die landen van Lingen ende Wedde sullen die 

gedeputeerden deser stede haer conformeren mitte meeste stemmen, maer voor zo veel die 

verdingen angaet sullen daer op insisteren dat die aff geschaft mochten werden. 

 

 

[in marge: De 14 gulden op ‘t 100 zout te conformeren.] 

 

Belangende die continuatie van de 14 gulden op ’t hondert zout sullen die gedeputeerden 

deser stede daer inne moegen bewilligen. 

 

 

[113verso] 

 

 

[in marge: ‘t Beleijt van den oorlog te water ende convoijen en licenten.] 

 

Aengaende ’t beleijt van ’t oorlog te water ende die continuatie van de convoijen en licenten 

ende veranderingen en vermeerderingen van de lijsten etc. sullen insgelijx die gedeputeerden 

deser stede haer conformeren den meeste stemmen. 

 

 

{24v} 

 

[in marge: Prince van Gaveren.] 

 

Belangende die ontslage bij den prince van Gaveren versogt van de resterende goeden van 

den huijsen van Egmont, is goet gevonden dat men voor die gehijpoteeckerde lasten ende 

geassigneerde schulden versekert zijnde, den crediteuren zal openen den weg van justitie. 

 

 

[in marge: Steenhuijs en Houthem op ten dagvaert.] 

 

Zijn voorts Jacob Willemsz. Steenhuijs burgemeester ende Hark Jansz. van Houthem 

gecommitteert op te voors. vergaderinge te compareren ende van wegen deser stede die 

voorgaende resolutien inne te brengen daer op ende andere voorvallende saken te helpen 
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resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen. Ten ware die saken van groote 

importantie waren in welken gevalle zij den vroetschap daer van adverteren ende naerder 

advijs versoeken sullen. 

 

 

[in marge: Die haer capitale leningen niet verdubbelt hebbe totte verdubbelinge te 

constingeren.] 

 

5 december 1599 

In communicatie van de vroetschap geleijt zijnde sekere acte op ’t behagen van de steden 

geconcipieert op ’t redres van de capitale impositie. 
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Ende daer inne te brengen die gegoet zijn tot 2000 gulden ende dat men diegene die deselve 

hare capitale leningen /niet/ verdubbelt hebben daer tie souden constringeren mits dat van de 

selve constrinctie vrij souden sijn die beneden die 500 gulden gestaelt zijn ende dat daer mede 

die nieuwe capitale impositie die voor den jare 1600 ingewilligt souden werden sal cesseren 

etc. breeder in de selve acte gemenstioneert ende bij de burgemeester Steenhuijs mondelinge 

verhaelt. Is goed gevonden dat die gedeputeerden deser stede in de voors. acte sullen 

bewilligen ende niet te min voor stellen dat men die tot 2000 gulden gestaelt zijn soude 

verschonen, maer indien ’t selve niet vallen wil dat zij haer sullen conformeren den meesten 

stemmen. 

 

[in marge: Verhooginge gemael.] 

 

Aengaende die verhooginge van ’t gemael heeft die vroetschap goetgevonden dat men die 

selve zal offslaen ende in plaetse vandien bewilligen en de voorgeslagen verhoginge van de 

verpondinge tot laste van den eijgenaer, dog dat die gedeputeerden deser stede uijterlicken in 

de voors. verhoginge van ’t gemael sullen moegen bewilligen. 

 

 

[in marge: Verhooginge bieren.] 

 

Soe veel belangt die bieren om die te verhogen op te ton 4 stuivers  tot laste van de tapppers 

ende 2 stuivers  op te ton tot laste van den burgeren, zijn die gedeputeerden deser stede gelast 

haer te conformeren den meeste stemmen.  

 

 

[114verso] 

 

[in marge: Pesthuijs een bede te accorderen.] 

 

Belangende ’t pesthuijs off men ’t selve een bede zal consenteren deur die stadt tot onderhout 

van de sieken aldaer zijnde, dan off men deselve nog voor een tijt uijte stadsbeurse zal 

onderhouden is goed gevonden dat men deselve nog tot jaersdag toe uijte stadsbeurse zal 

onderhouden ende dat burgemeesteren als dan zo die siecte niet op en hout, ’t voors. huijs een 

bede sullen moegen accorderen. 

 

 

{25} 
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[in marge: Gecommitteerdens tot de rekeninge van de Waagtoorn.] 

 

Sijn voorts burgemeesteren mitsgaders Meester Adriaen Anthonisz. ende Heijndrik Florisz. 

gecommitteert omme die rekeninge van Cornelis Pietersz. Cunst belangende die Waechtoren 

te hoiren ende op te nemen en in gevalle van swarigheijt den vroetschappe rapport te doen. 

 

 

[in marge: Weesmeesteren vrij van ’t bijten en de wagt.] 

 

18 december 1599 

Is bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde geresolveert dat weesmeesteren geduerende 

haer offitie vrij sullen zijn van ‘t bijten en van de wagt 

 

 

[in marge: Wat kinderen men van Pieter Jansz. in ’t weeshuijs ontfangen zal.] 

 

30 dito 

Is bij de vroetschap geresolveert op ’t versoek van de vrinden van Pieter Jansz. Coorn meter, 

dat men het meijscken van de voors. Pieter Jansz. out wesende omtrent 11 jaar mede in ’t 

weeshuijs ontfangen 
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zal, maer dat het knegtgen oud zijnde boven die 12 jaren daer buijten zal moeten blijven. 

 

[in marge: Nolthenins voor 2 jaren 25 gulden sjaers.] 

 

3 januari 1600 

Is op de requeste van Henrico Nolthenio die op te nominatie deser stede studerende es in ’t 

collegie theologie tot leijden geresolveert, dat men denselve tot boeken en andere behoeften 

voor twee jaren, sjaers 25 gulden sullen laten volgen. 

 

 

[in marge: Geert Jans en Maritje Dircx gelijke alimentatie als de conventualen boven de 60 

jaren.] 

 

Op te requeste van Geert Jansdr. anders Geertgen van dienst ende Maritgen Dircxdr. die 

huijsvrou van meester Vrerik Arentsz. eertijts conventualen in ’t oude Bagijnhoff, is 

geresolveert dat men heul gelijke alimentatie zal gunnen als die conventualen boven die 60 

jaren oud zijnde genieten. 

 

 

[in marge: Rapport gecommiteerdens tot het hooren rekeninge van den ontfangen raet.] 

 

Ten selven dage in communicatie van de vroetschap geleijt zijnde sekere missive van de 

gedeputeerde raden van Westvrieslant ende Noorderquartier inhoudende verscheijde pointen, 

is op ‘t eerste poinct mentionerende van ’t rapport dat die gecommiteerden 

 

 

[115verso] 

 

op 't hooren ende sluijten van de rekeningen van S: Jan Aelbertsz. Raet ontfanger Generael 

sullen doen, te aenhooren etc., is goet gevonden dat die Gedeputeerden deser stede ter 
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vergaderinge van de magistraten comparerende, 't selve sullen aenhooren en den 

vroedschappe rapport doen. 

 

 

[in marge: Versoek van Pieter Eriksz.] 

 

Op 't versoek van Pieter Eriksz. omme te hebben betalinge van de tractementen van 50 gulden 

ter maend etc: is goet gevonden dat men aen de Staten van Holland voor advijs zal rescriberen 

dat hij het tractement opgeseijt heeft en dat mits dien 't land geensints in hem gehouden is. 

 

 

{25verso} 

 

[ in marge: Versoek van de weduwe: van Andries Basse] 

 

Op te regte van Magdaleentgen Jerominusdr. Weduwe van Andries Bas, pachter van de turff 

over Alkmaer voor den jare 92, daer inne sij versoekt quijtscheldinge van 't restant dat sij van 

de selve pacht schuldigh is, is goet gevonden dat men haer gelijke affslach zal accorderen, als 

die pachter van Enkhuijsen genoten heeft. 

 

 

[in marge: Floris Jansz. van Oude Nierop, dattermin: van 3 halff jaren] 

 

Op 't versoek van Floris Jansz. van Oude Nierop, pachter geweest zijnde van de hoornde 

beesten tot Medenblick, inne gaen 1e oktober 87. Is goet gevonden dat men hem atterminatie 

verlenen zal van drie halff jaren, mits 't landt versekerende. 
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[ in marge: Cornelis Thomasz. Backer atterminatie van vier halff jaren.] 

 

Op 't versoek van Cornelis Thomasz. Backer, geweest zijnde pachters van de hoornde beesten 

over Schermer en Graft, inne gegaen 1e oktober 97, mitsgaders van de 22 stuijvers over die 

bieren tot Egmont inne gegaen 1e oktober: 98. Is goetgevonden dat men hem zal gonnen 

atterminatie van vier halff jaren mits 't landt versekerende. 

 

 

[ in marge: Versoek van den weduwe van Jan Pauwelsz aff te slaen.] 

  

Op te requeste van de weduwe van Jan Pauwelsz. van Huijskebuert medestander geweest 

zijnde van den impost van de hoornde beesten tot Warmenhuijsen inne gegaen 15 april 91., 

daer inne zij versoekt quijtscheldinge van de resterende somme etc:, is goet gevonden dat men 

't selve versoek soo 't gedaen is zal affslaen. 

 

 

[in marge: Aangaende 't verkopen der goederen bij executie.] 

 

Aangaende die goeden die bij executie verkogt worden en off men die op termijnen zal 

verkopen etc. is goet gevonden dat men die goeden die bij executie verkogt sullen worden 

verkopen zal om gereet geldt, maer indien 't land met brieven niet genoegh en is versekert, dat 

men dan sulke termijnen gebruijken zal, als die gedeputeerde raden na gelegenheijt der sake 

goet vinden sullen en dat men die verkopinge zal laten doen bij versoek en niet bij affslach 

ende soo die goeden tot kleijnen prijse verkogt soude werden 
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[116verso] 

 

dat men die goeden tot proffijt van 't land zal doen kopen. 

 

 

[in marge: Gecommitteerdens ter vergaderinge van de magistraten.] 

 

Sijn voorts Aelbert Cornelisz. Coman en Dirk Dirksz. van den Berck burgermeesteren 

gecommitteert ter vergaderinge van de magistraten te compareren, die voorgaende rezolutien 

inne te brengen, daer op en ander voorvallende saken te helpen resolveren en haer te 

conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Steenhuijs in 't collegie van de gedeputeerde raden van 't Noorderquartier.] 

 

12en januari 1600 

Is Jacob Willemsz. Steenhuijs oud burgermeester deser stede bij de meeste stemmen van de 

vroedschap collegialiter vergadert zijnde gecommitteert omme voor dit lopende jaer van 

1600, vanwege deser stede te bezoigneren in 't collegie van de gedeputeerde raden van 

Westvriesland en 't Noorderquartier in plaetse van Pieter van Teijlingen. 

 

 

[ in marge: Die siecken in 't pesthuijs uijt stadts beurse te onderhouden.] 

 

Is voorts mede goetgevonden dat burgermeesteren nog voor een tijdt die siecken in 't pesthuijs 

uijt stadtsbeurse sullen onderhouden, en geen petitie tot behoeff van de siecken over die 

burgerie laten doen. 

 

{26} 

 

[ in marge: Aen de brugge bij Frans de Vriese, leeningen te maken.] 

 

Is mede goet gevonden dat men aen de brugge leggende bij Frans de Vriese, leeningen zal 

maken om alle apparente ongelucken te schouen die daer anders soude moge gebeuren. 
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[in marge: Penningen op interest te lichten tot vervallinge der twee laeste termijnen van de 

capitale leningen.] 

 

20en januarij, 

Sijn burgemeesteren bij de vroedschap collegialiter vergadert zijnde geauthorizeert, tot laste 

deser stede penningen op interest te lichten, tegens acht ten hondert, onder bezegeltheijt soo 

men die kan bekomen, soo niet onder obligatie voor een jaer, omme daer mede te vervallen 

die twee laaste termijnen van de capitale leninge, die de stede gehouden is bij anticipatie op te 

brengen. 

 

 

[in marge: Verzoek bij de weduwe van den ontfanger Raet gedaen.] 

 

24en januarij,  
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Is op 't versoek bij de weduwe van den ontfanger Jan Aelbertsz Raet, aen de gecommiteerde 

raden van Westvriesland en ’t Noorderquartier gedaen, omme te hebben overleveringe van 

haere saliger mans gesloten rekeningen, in voorts om gevrijt te zijn van de penningen bij haer 

saliger man op zijn credit voor 't land op interest gelicht, geresolveert dat men den voors. 

weduwe wel zal overleveren die versochte rekeningen, dog dat men in de betalinge van haer 

gepretendeerde verschot, bij overleveringe van de restanten niet en zal treden, nogh die 

versogte indemniteijt doen ofte verlenen, voor en aleer bij haer van de deuchdelickheijt dier 

restanten bewijs zal zijn gedaen, dewijl alrede merkelick gebrek daer inne bevonden wort, en 

dat men daer en tusschen die voors. rekeningen 

 

 

[117verso] 

 

naerder sal resumeren ende ordre stellen dat die penningen, op intrest geligt onder den 

ontfangers verdeelt mogten werden, elx na advenant van zijn inkomen, ende tot meesten 

gerijff van de respective inwoonders. 

 

 

[in marge: Versoek van die van Enkhuijsen, om 60000 gulden tot haer fortificatien.] 

 

Op 't versouk van die van Enkhuijsen ten eijnde in de staet en liquidatie van wegen dit 

quartier mit die van Hollant te doen, gestelt houden werden lxm (60000) gulden tot fortificatie 

haerder stede is verstaen dat men haer 't zelve sal accorderen. 

 

 

[in marge: Rapport van Houthen.] 

 

26en januarij 1600,  

Heeft Harck Jansz. van Houthen haere tarif den vroetschappe rapport gedaen van 't gene op te 

laeste dagvaert in Den Hage verhandelt was. 

 

 

[in marge: Den schutters elk een stoop Franse wijn.] 

 

Is voorts goet gevonden, dat men den schuttebroeders volgende voorgaende resolutie elk mit 

een stoop Franche wijn sal vereeren mits dat die capiteijnen als die wijn in de stadt gecomen 

sal zijn wapenschouwinge sullen doen ende dat men die gene die niet van vermogen zijn, 

ende van de schutterie ontslagen begeren te wesen, ontslaen en vrijlaten zal. 
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{26verso} 

 

[in marge: Voorslagen op 't redres van de ordonnantie op te wijnen en bieren.] 

 

21en februarij, 

In communicatie van de vroetschap geleijt zijnde sekere missive van de gedeputeerde raden 

van Hollant ende Westvrieslant, mit sekere bijgevoegde poincten daer op in de vergaderinge 

van de edelen ende steden op huijsen in Den Hage geleijt resolutien ingebrogt sullen werden 

is op te eerste pointen mentionerende van de resunijstie redres ende besluijt van de 

ordornantie der gemene middelen en imposten voor den lopenden jare alreede geconsenteert, 

ende vorden ter vergaderinge te consenteren, item hoe die selve imposten voortaen verpagt, 
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ende al omme eenpaerlijck in treijn gebrogt en geheven sullen werden, die op 't ondersoeken 

en straffen van de contraventeurs, ende voorts ordre te stellen op te voltreckinge van de 

resolutien in de twee leste vergaderingen genome etc. goet gevonden den gedeputeerden deser 

stede ter dagvaert gaende tot 't gunt voors. es en de daer aen cleeft te lasten, ende te insisteren 

op te voorslagen dienende tot redres van de ordonantie van de wijnen en bieren, uijtgesondert 

dat niet goetgevonden es toe te laten, dat die pagters mitte huijsluijden ten plattenlande soude 

mogen composeren, maer liever dat men den 

 

 

[118verso] 

 

huijsluijden zal accorderen, dat zij gelijke impost sullen betalen als die burgers in de steden. 

 

 

[in marge: t' Gemael.] 

 

Die voorslagen op 't gemael zijn mede goet gevonden. 

 

 

[in marge: zesje] 

 

Aengaende die correctie van de zeep, vint die vroetschap die selve goet, mits dat daer onder 

niet begrepen sullen werden het deursagen van de kinnetges, ende dat het halen van de 

billetten een paerlik onderhouden zal worden. 

 

 

[in marge: Wollen lakenen. ] 

 

Belangende de impost van de wolle lakenen, sullen de gedeputeerden deser stede vernemen 

wat deselve impost uijt gebragt heeft, ende daerna mitte andere steden samen die voet van de 

verpagtinge. 

 

 

[in marge: Beestiael. ] 

 

Soe veel angaet 'd impost van 't bestiael sullen die gedeputeerden deser stede ten dagvaert 

gaende insisteren dat van 't versch geslagen speck ende vleijsch uijt Vrieslant komende mede 

den impost zal worden betaelt van 't gene in dese landen wort geconsumeert ende daer bij 

verclaren zo t'selve mitsgaders die correctie op te bieren niet bewilligt wort, dat men alhier die 

verpagtinge van de verhogingen van 't zout sal difficulteren. 
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[in marge: Van 't zout totte bocken, en inde kassen ten platten lande ] 

 

Voorts dat men sal insisteren ten eijnde die vrijdom ofte restitutie van 't zout van de bocken 

op Zuijderzee gevangen gemodereert mogt werden. Item dat men in de cassen ten platten 

lande so veel zouts sal mogen houden als elk goet dunct off immers niet minder als een 

quartier. 
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{27} 

 

[in marge: Impost op de linnen lakenen, boomolie, roet, smeer etc.] 

 

Belangende die ordonnantie van de voorgeslage middelen op te consumptie van 't linnen 

laken, boomolie, sijropen, specerijen honigh ende diergelijke, ook van het roet, smeer, 

kaersen in de leste vergaderinge niet besloten etc. zijn die gedeputeerden ten dagvaert gaende 

gelast, daer op te helpen advijseren zulx zij ten meesten dienste van 't lant bevinden sullen te 

behoiren.  

 

 

[in marge: Verhoginge bieren ] 

 

Aengaende die verhoginge van den impost op te bieren, en off men die bieren bij den burgers 

inne te leggen, van twee gulden en daer beneden mit een stuijver, en de d'andere mit twee 

stuijvers en die vreemde bieren na advenant sal verhogen sullen die gedeputeerden deser stede 

persisteren bij de voorgaende resolutie van 2 stuijvers, elke ton generalicken, dog uijterlicken 

dat zij haer sullen moegen conformeren. 

 

 

[119verso] 

 

[in marge: Ordonnantie opte wolle en zijde lakenen te veranderen.] 

 

Beroerende die ordonnantie opte imposten van de wolle lakenen, zijde, fluwele, goude, 

silvere lakenen, en andere manufactueren, die merkelicke veranderinge vereijsschen etc., zijn 

die gedeputeerden deser stede ten dagvaert gaende geauctoriseert haer in desen te moegen 

conformeren den meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Impositie opte ronde mate.] 

 

Van een impositie te practiseren op alle waren die bij de ronde mate gemeten en vercoft 

worden, als saet, sout en diergelijke, is verstaen dat men 't zelve sal affslaen, ten waer 't selve 

alleen genomen wert op ’t ront saet in welken gevalle zij sullen naerder advijs versoeken. 

 

 

[in marge: Subsidie voor de Admiraliteijt en elke stadt zijn gedeputeerde te betalen.] 

 

Aengaende die van den Admiraliteijt ende tot haer lieden assistentie te dragen gelijk consent 

als in den voorleden jare en off men die convoijen ende licenten niet en soude moegen 

verhogen, ten minsten, provisionnelijk etc. Is goetgevonden, dat die gedeputeerden deser 

stede haer sullen conformeren den meeste stemmen ende dat zij sullen onderstaen off men die 

sake daer toe mogten brengen, dat elke stadt zijn gedeputeerde in 't collegie ter Admiraliteijt 

zelffs souden betalen. 
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[in marge: Schepen opte kusten van Spangen te senden.] 
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Soeveel angaet 't voorstel van een goet getal schepen van oorloge opte kusten van Spangien 

van nieuws te seijnden ende te houden etc., is mede goet gevonden, dat die gedeputeerden 

deser stede haer in desen sullen conformeren den meesten stemmen. 

 

 

[in marge: De Spaense waren te verbieden.] 

 

Heeft die vroetschap mede goet gevonden, die Spaensche waren en coopmanschappen alhier 

te verbieden. 

 

 

{27verso} 

 

[in marge: Veijlinge van der zee.] 

  

Heeft voorts die vroetschap hare gedeputeerden ter dagvaert gaende gelast, om op 't gene 

boven voorgaende resolutie ende ordre vorder nodig bevonden zal worden tot beveijlinge van 

der zee, affbrek ende wederstant des viants te water te helpen advijseren ende resolveren. 

 

 

[in marge: Te varen meerder gewapent.] 

 

Aengaende 't concept van te varen meerder gewapent ende van volk voorsien als te voren etc. 

sullen die gedeputeerden deser stede haer mogen conformeren den meeste ofte beste 

stemmen. 

 

 

[in marge: Van de munte.] 

 

Belangende 't stuk van der munte, zowel nopende die ordre in de munthuijsen, 't slaen van de 

penningen ende cours van de paijementen, als oic opte goude en silvere penningen beneden 

 

 

[120verso] 

 

den voet gemunt, zullen die gedeputeerden mede haer moegen conformeren den meeste ofte 

beste stemmen. 

 

 

[in marge: Coren ter vergaderinge van de Staten Generael te continueren.] 

 

Aengaende de deputatie van wegen den lande van Hollant ende Westvrieslant ter 

vergaderinge van de heeren Staten Generael voor den lopenden jare, is goet gevonden dat men 

den burgermeester Gerrit Coren zal continueren, ten waer daer apparentie was dat hij mogte 

gecommitteert worden in 't collegie van den Raet van Staten in plaetse van Pancratio. 

 

 

[in marge: Deputatien in den Raad van State, Admiraliteijt en Rekenkamer.] 

 

 

Soeveel belangt van een ander te committeren in den Raet van Staten in plaetse van Pancratio 

ende continuatie ofte veranderinge van de andere heeren uijt Hollant en Westvrieslant in den 

voors. Raet dienende. Item in de veranderinge die nodich bevonden zal worden in de Raden 
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der collegien van der Admiraliteijt, van gelijken opte deputatie tot horinge van des lants 

rekeningen, heeft die vroetschap haer gedeputeerden gelast in desen te doen zulx zij ten 

meesten dienste van den lande bevinden sullen te dienen. 

 

 

[in marge: Comans en Houthen opten dagvaert.] 

 

Sijn voorts die burgermeester Aelbert Cornelisz. Comans en Hark Jansz. van Houthen 

secretaris gecommitteert opten voors. dagvaert van wegen 
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deser stede te compareren, die voorgaende resolutien voor advijs inne te brengen, daerop ende 

andere saken in de voorgaende dagvaert in bedenken gehouden ende niet eijntelik affgedaen, 

mitsgaders op alle voorvallende saken, den welstant versekeringe ende behoudenisse van den 

lande betreffende te helpen resolveren ende haer te conformeren den meesten stemmen. 

 

{28} 

 

[in marge: In de paeschmarct niet voor dingsdag beesten te mogen copen of vercopen.] 

 

28e februarii 1600. 

Is bij de vroetschap collegialiter vergadert zijnde goet gevonden, dat men billetten sal doen 

drucken en uijtseijnden ende bij deselve een ijgelijk condt maken dat men in de paeschmarct 

niet voor dingsdaech na paeschen eenige beesten zal mogen copen, vercopen, nog 

vermangelen, opte boete van drie gulden voor elke beest te verbeuren, zowel bij den coper als 

vercoper. 

 

 

[in marge: Versoek van Gerrit Sijmonsz. Metselaer affgeslage.] 

 

Op 't request van Gerrit Sijmonsz. Metselaer, is hem die versogte quijtscheldinge offgeslagen, 

dog dat burgermeesteren, belangende die betalinge mit hem gracelijk sullen handelen. 

 

 

[in marge: De huijsarmen 't lant bezuijden de trekweg te betalen.] 

 

Op 't request van den huijsarmen tenderende om betalinge te hebben van 't lant leggende 

bezuijden de  

 

 

[121verso] 

 

trekweg bij de stede eensdeels tot sekere lijnbanen geëmploijeert etc. Is gesolveert dat men 

hen luijden na advenant zoveel voort geheele lant aen gereet gelt zal betalen als die van 

Haerlem voor haer lant genoten hebben. 

 

 

[in marge: St. Elisabets gasthuijs en 't weeshuijs geaccordeert die landen te verhueren, die 

koeijen te verkopen etc.] 
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Is voorts den regenten van Ste. Elisabets gasthuijs, mitsgaders den regenten van 't arme 

weeskinderenhuijs op haer versoek geaccordeert, dat zij die melkkoeijen sullen moegen 

vercopen, die penningen daervan komende op renten uijt te setten ende die landen mettet 

koehuijs te verhueren. 

 

 

[in marge: St. Josephs Gilde.] 

 

[in marge: Opten 18e augustus 1605 is verstaen dat dese 8 stuijvers bij den meesters hare 

knegts wederomme affgekort sal mogen worden ende dat de knegts onwillig zijnde om dat te 

gedoge, ten behoeve van 't weeshuijs sullen verbeuren tweemael sooveel, boven de kosten 

daeromme te doen.] 

 

{28 febr. 1600} 

Den gildebroeders van St. Josephs Gilt es op haer requeste geaccordeert, dat van nu voortaen 

een poorter tot ingank van 't gilt zal geven f.2 10 st. ende een vreemt 5 gulden. Item dat men 

mitten dode gildebroeder 't sij man off wijff ter begraeffenisse zal gaen opte boete van 2 

stuijvers. Item wat vreemde gesellen off inwoonders werken willen in den banne deser stede, 

daer die meester een schelling daegs voorneemt dat die 's jaers acht stuijvers moeten geven  

tot behoeff van 't gilt, die meesters te betalen voor die knegts, alwaer 't dat hij niet meer en 

wrochte als een week, gedurende zolange als die binnenluijden niet gehijlict zijn ende die 

buijtengesellen geen poorterschap gekost hebben, off anders moeten zij in 't gilt wesen. Item 

dat niemant eenich mos, cromhout, nagel- 
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hout off planken, dienende tot het voors. gilt sal mogen copen sonder omlaech opte boete van 

drie gulden. Item dat zo wie een jaer off twee als raet gedient heeft, drie jaren daerna vrij sal 

sijn ende die een of twee jaren als deken gedient heeft, zal vier jaren daerna vrij zijn. Item die 

opten omlaech niet en compareert ende deelinge begeert, die zal opten omlaech bijsittende 

mannen moeten seijnden twee stuijvers off anders zal hij geen deelinge moegen genieten. 

Item dat men geen morgenspraeck mag houden dan na voorgaende consent van 

burgermeesteren.  

 

 

{28verso} 

 

[in marge: De Vijverstraet deurgaende te maken.] 

 

8e maert 1600. 

Zijn burgermeesteren bij de vroetschappe geauctoriseert, omme die Vijverstraet deurgaende te 

maken van de Hoffstraet totte Ridderstraet ende tot dien eijnde 't huijsgen staende in de 

Ridderstraat op te copen, off 't selve te vercruijen ende 't erff te copen van Heijndrick 

Cornelisz. Snijder, sulx zij 't selve oirbaerlicxste voor den stede bevinden sullen. 

 

 

[in marge: Een werkhuijs te maken op 't stadserff.] 

 

Is voorts goetgevonden dat burgermeesteren ende fabrijckmeesteren opte stede erff een 

schuijer sullen doen maken mit een cap, daerinne men mag werken ende die materialen 

sonder bederff van regen en wint gepreserveert mogen blijven, sulx zij ten meesten dienste, 
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[122verso] 

 

 

gerijff en proffijt deser stede bevinden sullen te dienen. 

 

 

[in marge: Last aen de gedeputeerdens ter dagvaert, om te insisteren dat die oude middelen in 

't reijn werde gehouden.] 

 

Voorts uijttet schrijven van de gedeputeerden deser stede ter dagvaert sijnde verstaen 

hebbende dat die van Delfft totte correctie opte bieren geconcipieert en die van Amsterdam 

totte correctie van den impost van 't beestiael, sooveel het vers geslagen spek aengaet, niet en 

konnen werden beweegt en dat alle die steden (behalven Alkmaer) 't selve geraemde hebben 

laten glisseren ende om advijs versogt zijnde off sij 't selve mede sullen laten glisseren off 

niet, is verstaen dat die oude middelen vooral behoren gebenificieert en in 't reijn gehouden te 

werden en mitsdien geraden gevonden dat men daerop alsnogh insisteren zal met verklaringe 

dat wij anders in de verpagtinge van de twee gulden op 't zout, niet en sullen bewilligen op die 

selve toestaen. 

Opten vie maert 1600 heeft die vroedschap bij dese rezolutien gepersisteert. 

 

 

[in marge: Versoek van Pieter Jansz. Kuijper nopende het setten van een meelmolen.] 

 

Op 't versoek van Pieter Jansz. Kuijper cum sosijs, om een meelmolen te mogen setten bij de 

Vriesepoort, is goet gevonden dat men 't selve zal affslaen, dogh indien hij die selve begeert te 

setten bij Clarenburg dat burgermeesteren in dien gevalle met 
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hem sullen mogen handelen en hem tot dien eijnde mogen verkopen 't erff dat meester. 

Heliseus gebruijkt. 

 

Den 18e april anno 1600 heeft die vroedschappe bij dese rezolutien gepersisteert. 

 

 

[in marge: Die bleekvelden opte straten aff te keuren.] 

 

Is voorts mede goet gevonden ende geresolveert, dat men die bleekvelden opte straten deser 

stede gemaekt, zal afkeuren. 

 

 

[in marge: Van elke hondert zout 16 stuijvers tot meetloon.] 

 

Den meters is op haer versoek geaccordeert, dat zij van nu voortaen van een hondert mat zout, 

ijenen (ijenegen?) zout ende diergelijke, voor meetloon sullen genieten 16 stuijvers, mits dat 

zij 't selve zout sullen moeten werken met haer eijgen gereetschap. 

 

 

[in marge: Versoek van de staelmeesters.] 
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Op 't versoek van de staelmeesters is geresolveert dat die verwers van lakenen, die loden die 

men aen de lakenen slaen zal, te doen maken met twee pennen. Item dat er geen lakens en 

sulle mogen werden gehaelt ofte weghgesonden uijtte verwerie die op 't stael geblaeuwt zijn, 

tenzij deselve eerst gewaerdeert en geloot zijn en dat die staelmeesters sooveel loon van een 

halff als van een heel laken sullen mogen nemen. 

 

{29} 

 

[in marge: Rapport der gedeputeerdens.] 

 

17en maert 1600. 

Hebben Aelbert Cornelisz. Comans burgermeester en Hark Jansz. van Houten 

 

 

[123verso] 

 

Secretaris den vroedschappe rapport gedaen van ’t gunt in de laaste vergaderinge van de 

edelen en steden van Holland ende Westvriesland verhandelt was. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren 

Secretarius Obijt, den 17en 

april anno 1600. 

 

 

[in marge: Hoe men de quote van desen quartiere vinden zal in de cm guldens over de steden 

ende nog cm guldens over ’t plattelant.] 

 

18e april 1600 

In communicatie van de vroetschappe geleijt zijnde sekere missive van de gedeputeerde raden 

van Westvrieslant en den Noorderquartiere, met eenige bijgevoegde poincten waer op ter 

vergaderinge van de steden van desen quartiere, opten 20en desen maent binnen Hoorn 

resolutien innegebracht sullen werden. Is op ’t eerste poinct mentionerende van te helpen 

resolveren bij wat middelen ’t contingent van desen quartiere gevonden zal worden in de cm 

Libra over den steden, ende nog cm Libra over de plattelanden van Hollant en Westvrieslant 

ten vergaderinge van de heeren staten bewilligt, om sonder restoir voor desen jare gefurneert 

te worden. Verstaen ende geresolveert dat de gecommitteerde deser stede ten dagvaert gaende 

voor resolutie sullen inbrengen, dat men den ontfangers zal doen procederen tot inninge 
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soo van de oude als nieuwe restanten, dat men deselve voorts van tijt tot tijt sulx zal belasten, 

met ordonnantie dat ‘s lants penningen beter geint ende te borde gebrocht mogen worden, 

ende dat men hen alle ses maenten rekeninge sal doen doen, met [doorhaling]condemnatie 

van privatie van haren staet aen den genen die quaet devoir sullen doen, ende koomen uijt de 

voors. restanten ende andere penningen hier toe soo vele niet en sal konnen trecken, als den 

noot en gelegentheijt vereijst dat de gecommitteerde raden als dan gelast ende geauctoriseert 

sullen wesen, om voor den tijt van een ofte twee maenden de somme van 16 oft 18000 gulden 

op coopmans intresse te mogen ligten, omme daer na uijtte voors. restanten weder 

gerembourseert te worden. 

 

 

[in marge: Anticipatie van de verpondinge over den steden bewilligt.] 
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Op het 2de poinct daer bij versogt wert, dat de gedeputeerden gelast souden komen ten eijnde 

behoorlick voorsien mogte werden, dat de anticipatie van de verpondinge bij den steden 

bewilligt, opgebragt mogten werden op dat sijn excellentie met gereede penninngen 

gesecundeert mogte werden. Is geresolveert dat men de anticipatie van de verpondinge zal 

doen, volgende voorgaende resolutie dien aengaende 

 

 

[124verso] 

 

in Den Hage genomen, mits alleenlijk daer aen cortende de renten alreede tot laste van ’t lant 

verloopen dog met sulken verstande, dat alsoo dese stadt mette capitale leeninge, ende de 

versegelinge van de verdubbleringe ende renten vandien ten hoogsten is beswaert ende ‘t 

hijpotheecq van haer verpondinge mits de voors. anticipatie grootelix wort verswaert, dat haer 

de interesten vandien uijtte middelen alhier sullen werden betaelt ende deselve hen daer voren 

sullen wesen verbonden. 

 

 

{29 verso} 

 

[in marge: Over ’t prompt furnissement van penninngen] 

 

Op het 3de streckende tenselven eijnde, ende meldende van sekere missive van sijn excellentie 

en een dubbelt van sijn missive aen de Staten Generael geschreven, inne houdende hoe nodig 

zijn excellentie met ten aldereersten zal moeten worden geassisteert met een groote 

merckelicke somme van penningen soo tot betalinge van de ongerepartieerde compagnien, als 

andere lasten etc. Item dat de burgermeester Coren tot vorderinge van de selve penningen 

affgeveerdigt zijnde, aldaer verclaert hadde, dat die van Hollant hare quote in de voors. 

consenten ende anticipatie al ten vollen hadden gefurneert ende dat sonder promptelijk een 

goede somme van 
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penningen alhier op te brenge, de sake buijten confusie niet en was te houden, ende ‘t selve 

desen quartiere soude werden geimputeert, ende dat mits dien de gedeputeerden gelast souden 

comen, omme te helpen advijseren ende resolveren dat de voors. consenten ende anticipatie 

van verpondinge datelijk en promptelijk gevonden en gefurneert souden mogen werden, tot 

verhoedinge van inconvenienten etc. Is verstaen dat de gedeputeerden ten dagvaert gaende de 

voors. saken ten besten sullen helpen dirigeren en bevorderen. 

 

 

[in marge: Agterwesen van de admiraliteijt ende subsidie bij hen daer toe versogt.] 

 

Aengaende het 4de vermeldende van de remonstrantie bij die van de admiraliteijt gedaen van 

haer groot agterwesen, soo van de ordinaris als extraordinaris equipagie in den voorleden jare, 

begrootende deselve tot iiiicm gulden. Ende versoekende prompte subsidie van een merkelijke 

groote somme van penningen etc. Is verstaen dat men dese sake ditmael sal differeren, ende 

die van de admiraliteijt bij de glimpichste middelen aen de generaliteijt eenvuijeren met 

verclaringe zoo zij aldaer niet en worden geholpen, dat men alsdan op haer geremonstreerde 

nader sal letten, ende favorabelijk voorsien. 
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[125verso] 

 

 

[in marge: ‘t Versoek van de weduwe van den rentmeesterraet om overleveringe van hare 

rekeninge ende om ontlast te wesen van de penningen bij haer man op sijn credit geligt etc.]  

 

Op het 5de poinct daer bij verhaelt wort het instantelijk versoek van de weduwe van wijlen den 

ontfanger raet, omme te hebben overleveringe van haer rekeninge etc. heeft de vroetschappe 

bij voorgaende resolutie van den 24en januari lestleden gepersisteert, ende goetgevonden dat 

de gecommitteerde raden gelast sullen worden omme op eenige extraordinaire uren dese en 

voorgaende rekeningen van den voornoemde ontfanger te resumeren, ende mette registers 

resolutien ende anders te confereren ende van haer gebesoingeerde rapport te doen, mits daer 

voren genietende een gratuiteijt. 

 

Ende aengaende haer tweede versoek vervat in ‘t 6de poinct, omme ontlast te worden van alle 

d’obligatien van de penningen bij wijlen haer man op sijn credijt geligt bedragende omtrend 

de clxm libra daer van veel personen sullen begeren gelost te wesen, ende dat die 

gedeputeerden hier op mede souden komen gelast etc., heeft de vroetschap mede gepersisteert 

bij hare voorgaende resolutie van den 24en januari lestleden. 

 

 

{30} 

 

[in marge: Beroerende ‘t verkoopen van de kerkelanden in de dorpen die de inkomste tot 

onderhout van de dienaers niet en mogen strecken.] 

 

Nopende het 7de poinct mentionerende van den voorslag, in de laeste vergaderinge gedaen, oft 

niet raedsaem soude sijn dat de kerkelanden in de dorpen alwaer de 
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inkomsten tot onderhout van hare dienaers niet en mogen strecken, souden werden vercoft 

ende de penningen daer van procederende uijtgestelt op ’t gemeenlant tot onderhout van de 

predicanten en ontlastinge van ’t lant etc. is geresolveert dat de gecommitteerde raden gelast 

sullen worden omme soodanige landen ter bequamer tijt ende daer ’t met dienst ende tot 

goeden prijse sal connen geschieden te mogen vercoopen. 

 

 

[in marge: Dat het collegie van desen quartiere binnen Alkmaer soude moge werde 

getransporteert.] 

 

Belangende ‘t versoek bij die van Alkmaer gedaen ten eijnde ‘t collegie van de 

gecommitteerde raden hare vergaderinge in deselve stede soude houden, en ‘t selve tot dien 

eijnde aldaer werden getransporteert, vervat in ‘t 8ste poinct van beschrijvinge zijn de 

gecommitteerdens gelast hier toe alle devoir te doen, is ’t niet in ’t geheel, ten minsten in ’t 

deel voor sekere tijt des jaers. 

 

 

[in marge: Versoek van Gijsbert Jansz. om atterminatie.] 

 

Op ’t versoek van Gijsbert Jansz. van Schagen, de swager van wijlen Adriaen Aelbertsz., in 

sijn leven pagter geweest sijnde van des gemeenlants middelen, om te hebben atterminatie 
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van ses halve jaren tot betalinge van de iiim viic libra die deselve sijne swager aen ’t lant ten 

agteren was, daer 

 

 

[126verso] 

 

nu een vierde part op betaelt is etc., is verstaen dat men hem sal geven atterminatie van vier 

halve jaren, mits renoverende voorgaende cautie indien deselve goet is, ofte stellende nieuwe 

souffisante cautie ter meester versekeringe van ’t lant. 

 

 

[in marge: ‘t Versoek van Jan Fransz. van Texel om quijtscheldinge ofte atterminatie.] 

 

Aengaende ‘t versoek van Jan Fransz. van Texel, versoekende quijtscheldinge ofte ten 

minsten atterminatie van drie jaren tot betalinge van ’t restoir van vc  xxiiii libra i stuijvers xii 

penningen die hij ten comptoire van den ontfanger raet schuldig was, heeft de vroetschappe 

bewilligt in de atterminatie van drie halff jaren, onder conditie van de cautie als boven. 

 

 

[in marge: ‘t Versoek van Claes Garbrantsz. Scheuraff] 

 

Op ’t versoek van Claes Garbrantsz. Scheuraff sijnde aen ’t lant ten agteren omtrent iiiim 

gulden ten fine sijne pretensie compensatie daer jegens soude mogen strecken. Ende dat hij 

daer op soude mogen werden gehoort etc. Is verstaen dat hij volgende voorgaende resolutie 

alvoren betalen sal een vierde part van sijn agterwesen, omme daer na op sijn versoek 

gedisponeert te worden soo behooren sal. 

 

 

[in marge: ‘t Versoek van Jan Sijmonsz. Braems van Wieringen om atterminatie] 

 

Nopende ‘t versoek van Jan Sijmonsz. Braems van Wieringen, pagter geweest sijnde van den 

impost van de hoornde beesten en besaijde 
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landen op ten selven eijlande, inne gegaan 1en april 97 versoekende atterminatie van vijff off 

ses halve jaren, tot betalinge van de resterende drie vierde parten van 668 gulden die hij ’t 

landt nogh schuldig is, is hem bij de vroedschappe geaccordeert atterminatie van drie halve 

jaren ut supra. 

 

{30 verso} 

 

[in marge: ’t Versoek van Cornelis Dirksz. Duijsent om atterminatie.] 

 

Op ’t versoek van Cornelis Dirksz. Duijsent om te hebben atterminatie van seven off acht 

halve jaren tot betalinge van ’t restoir van de 1790 libra 14 stuijvers 12 penningen die hij ‘t 

landt schuldigs is geweest etc. Is hem mede geaccordeert atterminatie van drie halff jaren 

onder conditie van cautie als voren. 

 

 

[in marge: Den weduwe van Cornelis van Delft een jaer pensie.] 
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Belangende ’t versoek van Maritgen Gerrits, weduwe wijlen Cornelis van Delft, in sijn leven 

conventuael geweest, hebbende in de abdije van Egmont omme te hebben een jaer pensioens 

ofte onderhout beginnende van ’t overlijden van haer man etc., heeft de vroetschappe haer uijt 

gratie geaccordeert een jaer pensioens. 

 

 

[in marge: Versoek van den schooldienaer tot Limmen, om voor eens te hebben een jaer 

alimentatie als de conventualen van Egmont genieten] 

 

Aengaende ’t versoek van Heijndrik Jacobsz., schooldienaer tot Limmen, om assistentie voor 

eens van een jaer alimentatie als de conventualen van Egmont jaerlicx genieten etc. is 

verstaen dat hem om de  

 

 

[127verso] 

 

consequentie wille ’t selve affgeslagen zal werden. 

 

 

[in marge: ’t Versoek van Visbeen om quijtscheldinge en atterminatie.] 

 

Op ’t versoek  van Jacob Matthijsz. visbeen, om te hebben quijtscheldinge tot redelickheijt en 

atterminatie van de reste van ses jaren van ’t agterwesen dat hij ten comptoiren schuldigh is 

van de pacht van de wijnen ende bieren over desen quartieren. Inne gegaen 1en october anno 

1594 etc. Is verstaen dat men hem zal gunnen atterminatie van vier halve jaren sonder 

quijtschelding ende onder voorgaende conditie van de cautie. 

 

 

[in marge: Nopende de combinatie van Heijloo met Egmont-Binnen ende van Egmont op zee 

mette Hoeff, ten opsigte van den dienst des woorts.] 

 

Op ’t geremonstreerde van de dienaren des goddelicken woorts tot Alkmaer, uijtten name des 

classis, ten fine Heijloo, die tot nog toe nooijt gedient zijn met Egmont-Binnen ende Egmont 

op zee metten Hoeff gecombineert souden werden etc. Is verstaen dat het selve wel zal mogen 

werden geaccordeert, behoudelick dat eerst gelet ende geexamineert zal worden, de 

swarigheijt alhier gemoveert off sulks sonder ofte buijten den ambachtsheer ofte 

ambachtsvrouw van Heijloo zal mogen gedaen werden. 

 

Aangaende de questie tusschen den burgemeesteren van Sinderdorp 

 

 

[128] 

 

[in marge: De questie tusschen den burgermeesteren van Sinderdorp en de Cornelis 

Lambertsz. en Jacob Claasz. woonende te Monnickendam.] 

 

ter eenre ende Cornelis Lambertsz. en Jacob Claasz. van Sinderdorp woonende tot 

Monnickendam ter andere zijde uijtstaende ter cause van den ommeslag ende betalinge van 

een stuijver over der voors. persoonen landen, buijten de jurisdictie van Sinderdorp gelegen 

tot belooninge van den secretaris en schoolmeester aldaer etc. sijn de gecommitteerdens gelast 

omme neffens de andere steden, daer op te resolveren sulks zij bevinden sullen te behooren. 

 

{31} 
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[in marge: ’t Versoeck van Cornelis Vechters en Jan Thaemsz. eertijds pachters van ’t 

beestiael, om wegens haer pretensie met ’t land in accoord te treden.] 

 

Belangende ’t versoek van Cornelis Vechtersz. en Jan Thaemsz. cum socijs, eertijts pachters 

van ’t beestiael over Hoorn, Enkhuijsen, Obdam en Medemblik, hen beklagende dat zij tot 

geen betalinge van den impost van ’t vleesch in de voors. steden uijt Vrieslant ende andere 

landen gebracht in den jare 96, 97 en 98 in konne geraken. Versoekende over sulks dat de 

selve questie tusschen hen en ’t land in ’t vruntlicke soude moegen werden geaccordeert etc. 

verstaet de vroedschappe dat de voors. persoonen met haer versoek gerenvoijeert sullen 

worden aen de heeren staten ter nasster dagvaert op siene van daer na voor het agterwesen 

geexecuteert te werden. 

 

 

[128verso] 

 

[in marge: ’t Versoek van Willem Adriaensz. cocq die bij de commissarissen van dese landen 

in de sont werd gebruijkt.] 

 

Op te remonstrantie en versoek van Willem Ariensz. cocq, die den commissarissen in de sont 

tot onderhout van de orde op te vaert naer Oosten  en Noorwegen leggende den tijt van vier 

jaren heeft geassisteert versoekende een vereringe boven ’t gene hij in de drie laeste jaren 

ontfangen heeft ende voor ’t vierde laaste jaer en die toekomende jaren gelijk tractement ende 

commissie als de commissarissen etc. Heeft de vroedschappe hare gecommiteerdens gelast 

omme mette andere steden hier op ten besten van ’t land te helpen resolveren. Behoudelicken 

dat zij niet en verstaen dat den voorsz. Willem Adriaensz. Commissie nogh tractement als 

commissaris zal worden verleent. 

 

 

[in marge: Gecommiteerdens op ten dagvaert tot Hoorn.] 

 

Sijn voorts de burgermeester Doet Jansz. Medenblik, Jacob Willemsz.Steenhuijs 

gecommiteerde raedt ende Hark Jansz. van Houten secretaris, gecommiteert omme de voorsz. 

resolutien tot Hoorn van deser stede wegen inne te brengen ende opte saken daerop sij niet 

specialicken zijn gelast mitsgaders alle voorvallende saken neffens de gedeputeerden van de 

andere steden te helpen resolveren ende hen te 
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conformeren mette meeste ofte beste stemmen. 

 

 

[in marge: De 32 lasten rogge van de stadt te verkopen.] 

 

Voorts sijn burgemeester bij den vroedschappe geauctoriseert omme de 32 lasten rogge van 

de stad ter minster schade te verkopen. 

 

 

[in marge: Publicatie van de 100en penningen van ’t lopende jaer.] 

{ in marge: Hark Claesz. tot collecteur van dien.] 
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Is nogh ten selven dage verstaen ende geresolveert dat men in de maent van maij naest 

komende de publicatie zal doen tot heffinge van den 100en penningen van den lopende jare 

ende is Hark Claesz. boonstoppel totte collecte ofte ontfank van dien, bij den vroedschappe 

gecommiteert. 

 

 

{31verso} 

 

[in marge: ’t versoek van de meelmolenaers.] 

 

Ten voors. dage heeft de vroedschappe op ’t versoek van de meelmolenaers streckende ten 

eijnde ’t conzent bij hen onlangs aen Pieter Jansz. Kuijper cum socijs gedragen tot erectie van 

een meelmolen. Soude werde verandert en haer versoek ten minsten indirectelijk afgeslagen 

etc. geapostilleert nihil en bij voorgaende resolutie van den 8en maert lestleden gepersisteert. 

 

 

[in marge: Rapport van den dagvaert tot Hoorn.] 

 

24en april 1600 

Hebben Doet Jansz. Medenblik Burgermeester, Jacob Willemsz. Steenhuijs en Hark Jansz. 

van Houten secretaris rapport gedaen. 

 

 

[129verso] 

 

van ’t gunt op ten laesten dagvaert tot Hoorn geresolveert ende gepasseert was. 

 

 

[in marge: Trijn Sijmons conventuale haer alimentatie penningen gedurende hare indispositie 

de helft verhoogt.] 

 

Ten selve dage heeft de vroedschappe op ’t  versoek van de naaste vrinden van Trijn 

Sijmonsdr. eertijts conventuale in ’t jonge Baghijnhoff mits haer elendige staet ende 

indisposite haer alimentatie penningen de helft verhoogt gedurende soo lange tot dat zij weder 

tot haer verstant ende beter dispositie zal wesen gekomen te betalen op gelijke termijnen als 

haer voorgaenden alimentatie penningen. daer van ’t eerste vierde paert vervallen zal metten 

eersten termijnen van haer voorgaende alimentatie penningen ter naester reijse te verschijnen. 

 

 

[in marge: Pieter Laurisz. Keijser en Jan Barents backer als borgen van Floris Vleijshouder 

gegunt atterminatie.] 

 

Op ’t versoek van Pieter Laurisz. Keijser en Jan Barentsz. Backer als borge geworden sijnde 

voor de stadtsaccijs van de bieren innegegaen 1en  januari 99, bij wijlen Floris Dirksz.  

vleeshouder in sijn leven in pachte genomen daer aen nogh resteren ontrent 1400 karolische 

gulden etc. is hen geaccordeert atterminatie na 14 halff jaren, omme ’t elken halff jare een 

gerecht 14de  paert van de resterende somme te betalen, mits stellende souffisante cautie 

binnen 14 dagen op pene van te verliesen ’t effect van deselve atterminatie 
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[in marge: Consent aen Willem Hendricksz. vleeshouwer om een huijsje te mogen timmeren 

op sijn erff benoorden ’t Zeglis.] 

 

Is voorts bij de vroetschappe op ’t versoek van Willem Heijndricx  vleeslo houder 

geaccordeert dat hij op sijn erff ofte tuijn bij noorden ’t Seggelis, een huijsgen sal mogen 

maken voor den tuijnman ofte gardenier, van hout, uijtgesondert den schoorsteen van een 

noortse deel lang ende een deel weijt. Onder conditie van ’t selve ter vermaninge van 

burgemeesteren aff te moeten breken op pene van den brant. 

 

{32} 

 

[in marge: Meester Jacob Coren tot secretaris in plaetse van wijlen Lobbrant  Jacobs Coren 

sijnen oom.] 

 

Ten voors. dage is bij den vroetschappe bij ’t inbrengen van de namen bij billetten ofte 

brieffges geprocedeert tot nominatie van een ander secretaris in plaetse van wijlen Lobbrant 

Jacobs Coren ende alsoo in ’t openen ende colligeren van de stemmen van de genomineerde 

bevonden is dat Pieter Jacobs van Teijlingen, tegenwoordig schepen, meester Jacob van 

Teijlingen ende meester Jacob Gerrits Coren evenveel stemmen hadden soo is bij de meeste 

stemmen verstaen dat tusschen die selve personen daeromme geloot soude worden welken 

volgende anderdaegs ’s morgens bij de voornoemde drie personen tot bij brieffgens getrocken 

ende deselve staet toegevallen is meester Jacob Coren voornoemt omme den selven neffens 

Harck Jansz. van Houten mede secretaris te bedienen op gelijcke voet als bij 

 

 

[130verso] 

 

den selven en wijlen Lobbrant Jacobsz. Coren voornoemt is gedaen die welke dienvolgende 

ook den eed aen de heeren burgermeesteren heeft gedaen. 

 

 

[in marge: Beschreijvingen tegens den 8e Meij in Den Hage.] 

[in marge: ’t Examen van de gedane verpagtingen mitsgaders redres capitale settinge en hoe 

men de penningen daer van geprocedeert zal menageren tot vervallinge van de consenten.] 

 

7e Meij 1600 

In communicatie van de vroetschap geleijt sijnde sekere missive van de gecommitteerde raden 

van de Staten van Hollant ende Westvrieslant van date den 25e aprilis lestleden met sekere 

bijgevoegde poincten daer op d’edelen en steden jegens den 8e deser maent in Den Hage 

s’avonds in de harberge beschreven sijn te compareren met volcomen last omme des anderen 

daegs in besoinge te treden etc. heeft de vroetschappe op het eerste poinct medebrengende dat 

in de voors. vergaderingen geexamineert soude werden de staet van de gedane verpagtinge 

van de gemene middelen mitsgaders van ’t redres van de capitale settinge om voorst te 

delibereren ende resolveren hoe men uijtte penningen die daer van ende uijtte andere 

inkomsten van den lande sullen moegen procederen de gedragen consenten ende lasten van 

den oorlogen tot meesten dienste den landen sal mogen vervullen en betalen haer 

gedeputeerdens gelast omme neffens d’edelen en andere 
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steden daer op ten meesten dienste van den lande te helpen resolveren ende hen te 

conformeren mette meeste ofte beste stemmen. 
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{32verso} 

 

[in marge: Nopende ‘t innen en opbrengen van een derde part van de capitale settinge en 

verdubbelinge vandien.] 

 

Op ‘t 2e poinct medebrengende dat omme alles in redelicke ordre te houden en de buijten 

verloop geadviseert ende geresolveert sal worden bij wat wege een derdendeel van de reste 

der capitale settinge ende verdubbelingen vandien. Mitsgaders ’t gene aende voorgaende 

consenten van de steden nog resteert promptelijk ende sekerlijk geint ende opgebragt sal 

mogen werden. etc. heeft de vroetschappe haer gedeputeerden gelijke last gegeven als op het 

voorgaende poinct. 

 

 

[in marge: Nopende ’t aenbrengen van de renten en andere goederen toebehoorende huijsen in 

vijanden off neutrale landen wonende.] 

 

Aengaende ’t concept van ’t placaet op ’t aenbrengen van de renten en andere goederen 

toebehoorende personen in vianden ofte neutrale landen wonende omme daer van ’t effect van 

de voorgaende resolutie te mogen genieten etc. zijn de gedeputeerden gelast daer inne te 

mogen bewilligen off in gevalle van eenige veranderinge haer te mogen conformeren mette 

edelen ofte andere steden. 

 

 

[131verso] 

 

[in marge: Nopende ’t beleijt van de oorloge te water.] 

 

Op ’t poinct omme te adviseren en resolveren off men het oorloge te water ende 

d’administratie van de middelen vandien niet met minder kosten en meerder dienst en 

contentement en sal mogen beleijden ende hoe men tot den landen leeden ende ingesetenen 

bescherminge en affbreck des vijands tegens des viants voornemen ter zee ende aencleven van 

die naerder sal mogen voorsien als te voren is geresolveert etc. heeft de voretschappe hare 

gedeputeerdens gelast op ’t geen den landen dienstig is te letten en te insisteren ende dat zulx 

mette minste kosten gedaen sal mogen werden. 

 

 

[in marge: Nopende de wederbetalers van den inpost op ’t gemael van ’t gebacke broot uijtte 

platte landen inde steden komende.] 

 

Aengaende de middelen die in de leste vergaderinge gehouden waren in bedenken omme ter 

naester vergaderinge daer op naerder gelet ende geadvijseert te worden ten meesten dienste 

van den lande etc. heeft de vroetschappe geresolveert sulx volgt; Eerst beroerende de 

wederbetalinge van den impost op ’t gemael van ’t gebacke broot uijtte platte lande van 

Hollant en Westvrieslant in de steden komende etc. dat de gecommiteerde daer inne sullen 

bewilligen off te anders in cas van moderatie haer conformeren mette meeste stemmen. 
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[in marge: Nopende  den impost op ’t linnen, laken, boomolij, suijker, roet en kaersen etc.] 
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Nopende den impost op ’t linnen, laken, specerijen, boomolij, suijker, roet en kaersen item 

honinh en sijroop etc. dat de gecommitteerden de hant daer aen sullen houden dat op te voors. 

specien een impost op ’t aldergevoeglijxste ende profijtelijxste mag worden gepractiseert. 

 

 

{33} 

 

[in marge: Verhoogt op te wijnen en bieren.] 

 

Belangende de verhooginge van den impost op te wijnen ende bieren dat de gedeputeerdens 

daer inne sullen mogen bewilligen ende niet te min aenhouden ende insisteren dat beter ordre 

gestelt mogte werden op te bieren ende bierschoijerijen ten platte landen. 

 

 

[in marge: Impost op de wolle, goude en zijde lakenen etc.] 

 

Aengaende den impost op te wolle, goude ende zijde lakenen ende andere manefacturen 

zullen die gedeputeerdes insisteren dat den impost op te wolle lakenen verpagt mag worden 

generals op ten ouden voet ende aengaende de zijde  en andere lakenen etc. bij loodinge van 

de breede stucken etc. 

 

 

[in marge: Impost op de ronde mate.] 

 

Roerende den voorgeslagen impost op te goederen die bij de ronde mate werden verkogt etc. 

vint die vroetschap goet dat het selve in state gehouden mogte werden immers dat de 

gedeputeerden daer inne 

 

 

[132verso] 

 

Niet en sullen bewilligen voor en al eer een concept daer op gemaect ende overgehouden zal 

wesen alsoo geoordeelt wort ’t selve weijnig te sullen importeren ende van te groote sacenjete 

wesen en mitsdien alhier qualijken practiculen. 

 

 

[in marge: Nopende een voet in de munte.]  

 

Op het naest laeste poinct omme te mogen comen tot een bestendige voet in ’t stuk van den 

slach der munte volgende het cocept daer van overgesonden ende ’t gene daer inne verder tot 

den landen dienste ende goede ordre noodig is etc. Heeft de vroetschappe hare 

gedeputeerdens gelast te mogen bewilligen in de vereennige van die van Hollant, 

Westvrieslant en Zeelant in ’t onderhouden van een eenparigen voet in ’t munten ook te 

consenteren in ’t verbot van de geschroijde penningen ende den slach van cleijne munte maer 

niet dat de penningen in de andere provintien geslagen verboden maer wel tot haer intrinsijcke 

valeur gereduceert sullen mogen werden. 

 

 

[in marge: Generale last.] 

 

op ’t laeste poinct wesende generael sijn de gecommitteerde gelast omme neffens d’edelen en 

andere steden daer op te resolveren ten besten en meesten diensten. 
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[in marge: Gecommiteert ter dagvaert Dirck Dirksz. van den Berch en Pieter Florisz. van 

Teijlingen.] 

  

Sijn voorts de burgemeester Dirck Dircksz. van den Berch ende Pieter Florisz. van Teijlingen 

out burgemeester gecommitteert omme op ten voors. dagvaert te compareren de voors. 

resolutien inne brengen ende op te voorvallende saken te helpen resolveren en haer te 

conformeren de meeste off beste stemmen. 

 

 

{33verso} 

 

[in marge: Gebed voor den vroetschappe te maken.] 

 

Is voorts ten selven dage bij den vroetschappe verstaen ende geresolveert dat een bequam en 

aendachtich gebed sal worden gemaect omme ter vergaderinge van de vroetschappe voor de 

propositie ende ’t besoigne in ’t openbaer gelesen ende god daer mede aengeroepen te worden 

in plaetse van de particuliere gebeden tot nog toe bij elx in’t innecomen gebruijct. 

 

 

Gebedt 

O eennige almagtige godt barmhertige hemelse vader, gij die alleene zijt het waerachtige 

liedt, de fonteijne des levens, de volkomen wijsheijt ende volheijt van alles oock de aller 

opperste regieringe ende rechter den gantscher werelt, nadien het U belieft heeft ons te 

beroepen totte administratie ende beleijt van de zaken deser stede in ’t particulijer, mitsgaders 

om te helpen adviseren ende resolveren in zaecken rakende ’t lant van Hollant ende 

Westvrieslant in ’t gemeen. Ende 

 

 

[133verso] 

 

wij alhier vergadert zijn, omme met malcanderen te beraedslagen ende resolveren in dingen 

dije jegenwoordelich te verhandelen zijn. Wij bidden u dat gij ons huijden ende alle den tijt 

onser bedieninge door uwen heijligen geest zulx wilt verligten ende bijstaen, dat wij in onsen 

ampt ons vromelijk vrijmoedelijk ende ongeveijnsdelijk mogen quijten ende dat wij mogen 

aenmerken, verstaen, resolveren ende doen, 't gene tot eere ende dijenst van uwe hooge 

Majesteijt ende ook tot deser steden, ende s' lants welvaren, vrede, eenigheijt ende 't gemene 

besten is streckende souden ter regten ofte ter slinker hant aff te wijcken, ofte door eenigen 

gunst, haet ofte andere affectie ons te laten bewegen off ijeuwers inne uijt eenige oorsaken te 

vergeten, in allen onsen handel anders niet voor oogen hebbende dan dat behoorlijk ende regt 

is, op dat wij ten jongsten dage voor den rechtstoel van uwe majesteijt als coning der 

coningen, heer de heeren, ende rechter der rechteren mogen onbeschaemt verscheijnen ende 

met allen uijtverkorenen van u ontfangen het eijnde onses gelooffs, namentlick onser sijelen 

salicheijt. Dat bidden wij ootmoedelick inden name uwes eenigen gelieffden soons onses 

heeren en saligmakers Jesu Christi, dije ons innen heijligen naem met zekere beloffte van 

verhooringe aldus heeft leeren aenroupen,onse vader etc. 
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[ in marge: Dat de steden d' eenhelfft van 't gunt ontbreect soude wille furneren wegens de 

verdubbleringe van de capitale leeninge.] 

 

Op 't schrijven van de burgermeester Dirck Dircx. van den Berg ende Pieter van Teijlingen 

wesende op ten dagvaert in den Hage van den 12e desen maents inhoudende sekere voorslag 

aldaer gemaect, van dat bij den steeden tot weringe van confusie inden staet van 't lant, soo te 

water als te lande ende om eenig vordelijk exploict van oorloge te wege te brengen etc. binnen 

driemael 14 dagen naest komende 't elken een derde part gefurneert soude werden, van de 

helft van 't gunt deselven ofte de ingesetenen vandien bevonden soude worden als nog 

schuldig te wesen aen de verdubbleringe van hare capitale leninge ende dat de steden haer 

daer voor souden willen sterk maken, daer op bij hen reces was genomen etc. Is bij de 

vroetschappe geresolveert, dat mits alvoren de swarigheijt van dese stadt bij hen vertoont 

sijnde in desen voorslag, overmits dese hooge taux daer zij in de capitale leeninge op staet 

ende de cleijne apparentie van dat de particuliere door de slappe neringlose tijt haer 

verdubbleringe soo promptelijken sullen komen te wege brengen, zij ingevalle d' edelen ende 

d' andere steden daer inne bewilligen van gelijken sullen mogen doen. 

 

 

[134verso] 

 

[in marge: Rapport dagvaert in den Hage.]  

[in marge: Approbatie van 't consent gedrage nopende de iiij cm gulden.] 

 

22ste meij 1600,  

hebben Dirck Dircx. van den Berg burgermeester ende Pieter Florisz. van Teijlingen oud 

burgermeester gedaen rapport van haer gebesoingeerde op ten lesten dagvaert gehouden in 

den Hage, ende is bij de vroetschap geapprobeert 't consent bij deselve gecommitteerdens bij 

laste van burgermeesteren op ten selven dagvaert gedragen, noopende die iiijcm gulden in 

t'geheel offte deel te vinden bij de ontfangers ende 't kort bij repartitie over de steden.  

 

 

{34} 

 

[ in marge: Reveu van de wagt.] 

 

Is voorts ten selve dage geresolveert dat men zal een reveue doen van de wagters ende hen 

affneemen den eed die ten selve dage bij de vroetschappen geconcipieert ende gearresteert es. 

 

 

[ in marge: Eed van de schutters aff te nemen.] 

 

Is voorts tenselven dage geconcipieert ende gearresteert den eed die de schutters deser stede 

voorgehouden en affgenomen zal worden. 

 

 

[ in marge: Dirk Dircx. van den Berg en Doedt Jansz. Medenblijk burgermeesteren en Hark 

Jansz. van Houten secretaris gedeputeert te trecken aen zijne exelentie en den advocaet. 

 

Is nog ten selven dage gelesen een missive van sijne excellentie bij die van Hoorn 

geimpetreert addresserende aende gecommitteerde raiden van Westvrieslant ende 

Noorderquartieren, en daer beneffens voorgeslagen off men nog verders 
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soude vervolge ende urgeren die translatie van 't collegie van de voors. gecommiteerde raden 

alhier tot Alkmaer. Waar op bij resolutie van de vroetschap geaprobeert is 't gunt bij 

burgermeesteren tot nog toe gedaen is ende zijn voorts deselve burgermeesteren gelast ende 

geauctoriseert, om daer inne alle devoir te doen. Ende es voorts goet gevonden eenige 

personen te committeren om te trecken aen zijne excelentie, mitsgaders aen den advocaet om 

hem te remonstreren, zoo de gelegentheijt van dese sake, als ooc dat hare borgerije altijts niet 

jegenstaende de brieven van recommandatien zoo bij sijn excelentie als bij de burgermeestern 

in haer faveur geschenk. Zoo wel in 't avanceren tot cappiteijnschappen, als in 't favoriseren in 

de leverantie van proviande ende andere koopwaren aen de admiraliteijt, werden 

gepostponeert ende te versoeken van sijne excelentie favorabel voorschrijvens aen 

gecommitteerde raiden van Westvrieslant. Ende zijn daer toe gedeputeert Dirck Dircx. van 

den Berg en Doedt Jansz. Medenblik burgermeesteren ende Hark Jansz. van Houten, 

secretaris deser stede. 

 

 

[135verso]  

 

[ in marge: Dat gedeputeerdens op ten dagvaert in den Hage sullen logeren ten huijse van 

Gerrit Cooren.] 

 

Is voorts tenselven dage geresolveert dat voortaen de gedeputeerdens deser stede in den Hage 

zijnde sullen logeren ten huijse van Gerrit Cooren ende dat deselve sal genieten gelijke 30 

gulden voor ’t gebruijk van een kamer, als tot nog in 't Roode Hert betaelt es geweest. 

 

 

{34verso} 

 

[ in marge: Rapport van de gedeputeerdens aen zijne excelentie.] 

 

30ste meij 1600,  

hebben Dirk Dircx van den Berg, Doedt Jansz. Medenblik burgermeesteren ende Hark Jansz. 

van Houten, secretaris rapport gedaen van 't gene zij bij sijne excelentie ende den advocaet 

gebesoingeert ende uijtgerigt hebben. 

 

 

[ in marge: Dat men zal insisteren op de translatie van 't collegie van Westvrieslant.] 

 

Es voorts tenselven dage geresolveert, dat men als nog bij alle mogelicke middelen zouden 

aenhouden ende insisteren dat 't collegie van de gecommitteerde raiden van Westvrieslant en 

den Noorderquartier alhier getransfereert zoude werden, oock met het inne houden van de 

penningen: daer op ordonnantie ten behoeve van de admiraliteijt gepasseert zoude werden ter 

tijt toe bij de steden van Westvrieslant daer op zal wesen gedisponeert. 

 

 

[136] 

 

[ in marge: Penningen bij burgermeesteren op intrest te ligten.] 

 

Tenselven dage zijn noch burgermeesteren bij de gemene vroetschappe geauctoriseert tot laste 

deser stede penningen op intrest te mogen ligten volgens voorgaende resolutie om daer 

mede te betalen de consenten ende andere nootelikheden van deser stede. 
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[ in marge: Straffe over den onwilligen om te doen den eed als schutters.] 

 

Tenselven dage is nog geresolveert dat men den genen die weijgerig sullen sijn om den eed 

als schutters te doen, sulx die bij de vroedschappe op den 22ste deser gearresteert es geweest 

sal casseren uijtte schutterije ende haer opseggen haer regt van burgerschap ende  

poorterschap, ende opleggen een beswaerslicke wekelijke contributie tot een mulcte ende 

voor de wagte en bescherminge van haer persoon ende goederen, mits dat men agten aen den 

eed zal bijvoegen dese navolgende woorden, behoudelik dat wij ongehouden sullen zijn uijt 

dese stadt te trecken tenzij dat een van de burgermeesteren voorgae. 

 

 

[ in marge: Dat men den gedeputeerdens van de admiraliteijt geen penningen zal laten 

volgen.] 

 

5e junij 1600,  

Es bij burgermeesteren geproponeert datter gecomen waren eenige gedeputeerdens van de 

raiden ten admiraliteijt, versoekende te mogen ligten van den ontfanger 

 

 

[136verso] 

 

 

Van de capitale leninge, de somme van 8000 gulden; uijt cragte van de ordonnantie van de 

gecommitteerde raiden van de Staten van Westvrieslant ende Noorderquartiere ten behoeve 

van de admiraliteijt op ten selven ontfangen gepasseert, medebrengende ten dien eijnde, een 

missive van de voornoemde gecommitteerde raiden; ende is eendrachtelick geresolveert, in 

conformité van voorgaende resolutie, geen penningen te laten volgen, soo om te vorderen de 

resolutie van de steden van dit quartier, nopende de translatie van 't collegie van de 

gecommitteerde raiden van Westvrieslant etc., als mede om eenige penningen in voorraet te 

houden, die tot den oorloge te lande, ten meestendienste van de gemene zake bekeert soude 

mogen werden. 

 

{35} 

 

 

[in marge: de achthalff duijsent gulden voor de administratie opgebragt, voor een jaer te 

continueren] 

 

Is nog ten selven dage geresolveert dat men die achthalff duijsent gulden die bij dese stede 

opgebragt is voor haer quote in de 40.000 gulden die in den jare xcviii ten behoeve van de 

admiraliteijt geligt zijn, nog voor een jaer zal contiueren. 

 

 

137 

 

 

[in marge: nopende de ontlastinge van de weduwe wijlen Jan Aelbrechtsz. de Raet.] 

 

Nopende de ontlastinge van de weduwe van wijlen Jan Aelbrechtsz. Raedt ontfangen etc.. van 

de penningen bij denselven ontfangen opgenomen, is goetgevonden te persisteren  

bij voorgaende resolutie van den 23en januari en 18en april lestleden. 
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[in marge: Drie rotten wakers bij burgermeesteren aen te nemen.] 

 

29
en

 junij 1600 

Zijn de burgermeesteren bij de gemene vroetschappen geauthoriseert, om te mogen aennemen 

drie rotten wakers, om in absentie van de wagt, de schutterije in 't waken een weijnig te 

verligten. 

 

 

[in marge: Van alle binnengebrouwe bieren te betalen 6 stuivers voor de tonne.] 

 

Is nog ten selven dage geresolveert, dat men voortaen van alle ligte ofte sware bieren, hier ter 

stede gebrouwen, sal betalen de tonne 6 stuivers van de excijse. 

 

 

[in marge: nopende 't halen van billetten van de excijsmeesteren, ende 't sitten van de pagters.] 

 

Is nog geresolveert ten selven dage, dat de burgers van alle de bieren die sij sullen inleggen, 

een billet sullen moeten halen van den excijsmeester; dat mede de pagters van de bieraccijsen 

gehouden zal wesen, tot gerijff van de burgerije, gelijken tijt in 't accijshuijs voor een 

naermiddag te sitten, als de pagter van den impost volgens de ordonnantie van de Heeren 

Staten gehouden is te doen. 

 

 

[137verso] 

 

 

[in marge: De pestvaders vrijheijt van stadts accijsen.] 

 

Ten selven dage is op de requeste van de pestvaders henlieden geaccordeerd vrijheijt in 

exemtie van de stadts accijsen, voor den tijd als eenige sieken in 't pesthuijs sullen wesen, en 

vorder niet. 

 

 

{35verso} 

 

[in marge: Dat burgermeesteren met imandt sullen handelen, nopende de bier accijs.] 

 

Nogh zijn burgermeesteren ten selven dage bij de gemeene vroedschappe geauthoriseert, om 

te mogen handelen voor dese reijse met imand, nopende de pacht van de bieraccijs, en te 

komen tot op 42 libra toe. 

 

 

[in marge: Beschrijvinge in Den Hage,] 

[in marge: Nopende 't furnissement van de reste van de geconzenteerde contributiën voor 

desen jare, ook van de reste van de capitale leeninge etc.] 

 

4en augustus 1600 

In communicatie van de vroedschappe geleijt zijnde sekere missive van de gecommitteerde 

raden van Holland ende Westvriesland, in dato den lesten julij desselfs jaer, met sekere 

bijgevoegde pointen, daer op de edelen en de steden jegens den 7en deser maaend in Den 
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Hage, 's avonts in de herberge beschreven zijn te compareren met volkomen last, omme des 

anderen daegs in bezoigne te treden etc;  

 

Heeft de vroedschappe op 't eerste point medebrengende dat men soude adviseren ende 

resolveren op 't furnissement van de reste van de geconsenteerde penningen ende contributiën 

van den lopende jare, ook van de reste van de capitale leningen ende verdubbelinge van 
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dien, mitsgaders van 't geene dat nog niet opgebracht en is van de penningen die in martio 

lestleden geaccordeert zijn op interest gelicht te werden, goet gevonden ende geresolveert dat 

de gedeputeerdens gaende ter dagvaert, daer toe sullen helpen stemmen, dat de  

voorgeroerde restanten sulle mogen gefurneert werden. 

 

 

[in marge: die middelen in voorgaende vergaderingen voorgeslagen in 't reijn te brengen.] 

 

Op 't 2e point, nopende 't inwilligen, conzenteren en in 't reijn brengen van de middelen die in 

de vergaderingen van de maenten december, maert en meij lestleden voorgeslagen, maer niet 

ingewilligt en zijn, sijn de gedeputeerdens gelast om de handt daer aen te  

houden dat deselve mogen in 't reijn gebracht werden, volgende voorgaende rezolutie, ofte ten 

minsten haer conformeren mette beste ende meeste stemmen. 

 

 

[in marge: van andere nieuwe middelen te ramen, en in te willigen.] 

 

Op 't 3e point, sprekende van eenige nieuwe middelen in te willigen, boven de geene die in 

voorgaende vergaderingen geraemt ende voorgeslagen zijn, sijn de gedeputeerdens gelast de 

discoursen en voorslagen van andere steden te aanhooren ende aen hare principalen over te 

schrijven, ofte reces te begeren. 

 

{36} 

 

Nopende 't 4e point, mentionerende van te resolveren op alle andere 

 

 

[138verso] 

 

 

[in marge: Te resolveren op de pointen in voorgaende vergaderingen in gedenken gehouden.] 

 

pointen, die in voorgaende vergaderingen gehouden sijn in bedenken, sijn de gedeputeerdens 

gelast haer te reguleren, volgens de resolutie van den 7e maij 1600, op deselve pointen 

genomen. 

 

 

[in marge: In wat manieren te arbeijden om de gevangens van den vijand in Vlaenderen, uijt 

handen der soldaten te krijgen.] 

 

Nopende 't 5e point, daer bij voorgeslagen werd off ende in wat manieren men arbeijden zal 

om den gevangens in den slach van Vlaenderen van de vijanden gekregen, uijt handen van 

den oversten, ritmeesteren, capiteijnen, officiers en soldaten te gekrijgen, om den gevangenen 
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van dese landen te mogen los krijgen, sijn de gedeputeerdens gelast om haer met de 

voorsittende steden, meeste ofte beste stemmen te conformenen.  

 

Op 't leste point, wesende generael, zijn de gedeputeerdens gelast om neffens de edelen ende 

andere steden daer op ten beste en meesten dienste van den lande te helpen resolveren. 

 

 

[in marge: Genomineerdens, om te staen over de rekeningen van de fabrijkmeesteren en 

thesaurier.] 

 

Sijn voorts ten selven dage bij de gemeene vroedschappen genomineert en gecommitteert, om 

te staen over de rekeninge van den fabrijkmeesteren, en van den thesaurier deser stede, 

Cornelis Matthijsz. Schagen burgemeester, Pieter Florissoon van Teijlingen, oud 

burgemeester, Adriaen Rabbi, Jan 
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Claasz. Quinting, Pieter Jacobsz. van Teijlingen, en Jan Pietersz. Camerling, schepenen. 

 

 

[in marge: Beroerende de kinderen van Cornelis Lambertsz. Breetvelt.] 

 

Is nogh ten selven dage geresolveert, dat de gedeputeerdens, gaende ter dagvaert in Den Hage 

naerder met mr. Reijnier van Amsterdam sullen in communicatie leggen, de sake van de 

kinderen van Cornelis Lambertsz. Breetveldt; ende off de weesmeesteren gehouden zijn haer 

derselver bestedinge ende opsichte aen te nemen ofte niet; om indien dat verstaen wert ja, 

deselve kinderen te besteden op vile ambagten, en bij luijden van geringe conditie, opdat de 

inkomsten van hare goederen zal mogen strecken; ende soo verstaen wert dat neen, derselver 

kinderen gantsch niet aen te nemen ofte te bemoeijen. 

 

{36verso} 

 

[in marge: Op te questie tusschen die van Spierdijk en Hensbroek, nopende 't overwinden van 

de groote schuijten.] 

 

Is nog ten selven dage geresolveert, dat men die van Hensbroek toelaten zal, dat sij de groote 

schuijten van Spierdijk en elders komende, die na andere plaetsen als naer dese stede met hare 

goederen toe mag varen, eenich loon affnemen voor 't overwinden, mits dat zijlieden den 

geenen die naer Alkmaer varen, ofte van daer komen, sullen vrij laten passeren. 

 

 

[139verso] 

 

 

[in marge: 't Versoek van 't dorp van Petten.] 

 

Is nogh ten selven dage op te requeste van 't dorp van Petten, daerbij zij versoeken brieven 

van recommandatie aen de Heeren Staten, om te hebben assistentie totte betalinge van het 

agterwesen daerinne zij geraekt zijn, door 't maken van een meelmolen, ende nogh van 700 

gulden die zij uijt sake van de verpondinge aen 't gemeene land ten agteren sijn, geresolveert 

dat de gedeputeerdens gaende ter dagvaert in Den Hage, de voorsz. sake eerder sullen 

difficulteren als avanceren; alsoo 't stellen van deselve moolen streckende is tot prejuditie 



90 
 

deser stede. 

 

 

[in marge: Van de landen buijten de Kermerpoort, beoosten de Heerewegh, tusschen de  

Agtermeer en Heijloërdijk.] 

 

Is nog ten selven dage geresolveert, dat de landen gelegen buijten de Kermerpoort, beoosten 

den Heerewegh, tusschen den Agtermeer en Heijlooerdijk, ende nogh bezuijden de 

Heijlooerdijk tot in 't Loot in den ban van Alkmaer, sullen betalen de sommatiën van de 

jaeren 99 en1600, mits dat sij sullen exempt blijven van de voorgaende jaren. 

 

28
en

 augustus 1600 

Heeft de vroetschappe, gehoort hebbende 't rapport van Doet Jansz. Medenblik, burgemeester, 

 

 

[140] 

 

[in marge: Rapport van de gecommitteerden geweest sijnde tot Amsterdam, nopende de sake 

van Wormer ende Jisp.] 

 

ende Hark Jansz. van Houten, secretaris, van den affgank van de communicatie binnen 

Amstelredam gehoude mette heeren burgermeesteren derselver stede, ende henlieden ten 

eenre, ende de gedeputeerden van Wormer ende Jisp ten andere zijde, beroerende de 

nieuwigheijt bij deselve van Wormer ende Jisp gepleegt, met het verpagten van de visscherije 

van de Knollendammer sluijs, goetgevonden ende geresolveert, dat men haer sal vergunnen 

dat de verhueringe van de voorsz. visscherije bij hen voor een jaer gedaen, stadhouden ende 

voortgank zal hebben, mits dat die voors. van Wormer ende Jisp passeren sullen acte van non 

prejuditie, bij regtsgeleerden te concipiëren, daermede de geregtigheijt deser stede mag 

worden geconserveert. 

 

 

{37} 

 

[in marge: Rapport dagvaert in Den Hage.] 

 

Ten selven dage is bij Cornelis Mathijsz. Schagen, burgermeester, ende Hark Jansz. van 

Houten, secretaris, rapport gedaen van 't gunt in den lesten dagvaert in Den Hage 

voorgevallen, gehandelt ende geresolveert was. 

 

 

[in marge: Beschrijvingen tegens den 29en augustus in Den Hage.] 

 

Voorts is ten voorz. dage in communicatie van de vroetschappe geleijt, sekere missive van de 

gecommitteerde raden van de Staten van Hollant van date den 22en augustus met eenige 

 

 

[140 verso] 

 

 

[in marge: Nopende het haertstede ofte schoorsteengelt] 
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bijgevoegde poincten daer op in den laesten dagvaert reces was genomen ende d’edelen en 

steden versogt werden jegens den 29en derselven maent savonts inden harberge  in Den Hage 

te komen, met volcomen last, omme souden men  rapport mette edelen ende gedeputeerden 

vande andere steden op alles niet alleen te mogen adviseren, maer oock eijntelik resolveren 

etcetera, ende sijnde dienvolgende in deliberatie geleyt het eerste poinct van ’t voors. reces 

ofte beschrijvinge, daer bij consent wert versogt van 20 stuijvers op elke haertstede, soo in 

den steden als ten platten lande van Hollant ende Westvrieslant, sulx ende op den voet als die 

eertijts in dese landen, onlanx in Zeelant ende tegenwoordig in viandenlanden wort 

gepractiseert, etcetera: is bij den vroetschappe verstaen ’t zelve middel te wesen vol 

ongelijkheijts, ende gants beswaerlick om te practiseren, ende dat men mitsdien ’t zelve niet 

bewilligen, maer in allen manieren sal difficulteren, ende in plaetse van dien voorslaen ende 

consenteren, omme bij de verhoginge van de verpondinge over de huijsen en landen tot laste 

van den eijgenaer de iicm guldens 

 

 

141 

 

van ’t kort te vinden ende te vervallen, ende voorts instantelijk urgeren beter benefitie van de 

oude middelen. Dog indien ’t voorzegde voorgeslagen middel niet aengenomen en wert, ende 

alle de andere steden ’t middel van ’t heertgelt wilden inwilligen, dat de gedeputeerden hen 

alsdan sullen mogen conformeren, dog waert mogelijk met sulke gelijkheijt, dat een ijgelijk 

zijne haertstede soude mogen redimeren met den 50en penning van de huere. 

[in marge: 37 v. ; Aengaende ’t slaen van eenige goude en silvere penningen met profijt van ’t 

lant, ende tot redres, ordre en betaling der notelijkste lasten van de Admiraliteijt. 

 

 

{37 verso}  

 

 

[in marge: dengaende ’t slaen van eenige goude en silvere penningen met proffijt van ’t lant 

ende tot redres ordre en betalen der notelijxte lasten van de admiraliteijt] 

 

Op het 2de voorgeslagen middel van ’t slaen van eenige goude en silvere penningen, op sulken 

voet, alloij ende gewigte dat die niet alleen in de Vereenigde Nederlanden, maer in de 

nagebuere coninkrijken ende landen sullen wesen aengenaem, mits dat die in de Vereenigde 

Landen tot soo hoogen cours sullen werden gepermitteert dat daer uijt etlijke cm ponden 

promptelijk soude mogen werden geprofiteert, daer toe alle andere penningen preciese op ten 

jegenwoordige cours souden moeten gehouden werden, ende dit tot redres, ordre ende 

beteringe van de notelijkste lasten van de collegien van der Admiraliteijt in de Vereenigde 

Landen etcetera, heeft de vroetschappe 

 

 

[141 verso] 

 

geresolveert, dat de gedeputeerden de swarigheden in desen wesende, soo van diversie van 

neringe als anders, sullen remonstreren dog eijntelijk hen mogen conformeren mette meeste 

stemmen. 

 

 

[in marge: Impositie op de ronde mate. ] 

 

Aengaende de voorgeslagen impositie op te ronde mate, soo in de steden als ten platten lande 

etcetera, naerder in de poincten van redres verhaelt, is verstaen dat daer inne niet en sal 
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werden bewilligt, mits de apparentie van diversie van neringen ende andere swarigheden daer 

inne wesende, voor dat men gesien zal hebben ’t concept van de ordonnantie, om ’t zelve 

rijpelijken geëxamineert sijnde, daer naer vorder inder sake te mogen resolveren naer 

behoren. 

 

 

[in marge : dat de steden ten minste voor een jaer ’t lant van haer bier-accijs soude willen 

laten volgen 12. stuijvers van de ton die bij de tappers, en 4. stuijvers die bij de burgers 

ingeleijt sullen worden.] 

 

Nopende ’t poinct van dat de steden ten minsten voor den tijt van een jaer uijt haer accijse op 

te bieren ten dienste van ’t gemenelant souden willen laten volgen 12. stuijvers van ijder 

tonne biers die bij de tappers, ende 4. stuijvers die bij de burgers innegedaen sullen werden 

etcetera, is verstaen ende geresolveert, dat die gedeputeerden hen sullen mogen conformeren, 

dog alsoo dat zij 
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sullen vermanen van dat die dorpen in tegendeel van dien mede iet behooren te contribueren 

op het binneschot ofte schellingen. 

 

{38} 

 

 

[in marge: Den 8sten penning van alle wettelijke geconstitueerde losrenten, en den 16de 

penning van de lijfrenten, ten behoeve van ’t lant.] 

 

Belangende voorts het poinct van reces, meldende van de contributie van den 8ste penning van 

alle losrenten die tot laste van ’t gemenlant, domeijnen, steden, collegien ende particuliere 

personen in Hollant ende Westvrieslant wettelijk geconstitueert ende versekert staen ende van 

de lijffrenten den 16de penning tot laste van de rentheffers, voor den jare 1601, heeft de 

vroetschappen geresolveert dat de gedeputeerde hen sullen mogen conformeren den meeste 

stemmen. 

 

 

[in marge: De imposten op te boomolije, heunich, siroop, smeer, roet en kaersen, item op te 

zijde, wolle ende linnen lakenen, volgens d’overgesonde concepten van de ordonnantie.] 

 

Op te voorgeslage impositien op te boomolije, sijroop, heunich, smeer, roet, talck off kaersen, 

item op te zijde, wollen en linnen lakenen etcetera, is geresolveert na voorgaende examinatie 

van de respectieve concepten van ordonnantie sulx volgt: eerst aengaende de boomolije, dat 

men deselve op te geconcipieerde ordonnantie sal mogen bewilligen, ten ware bij d’andere 

steden ijet meer tot voorkominge van de frauden 

 

 

[142 verso] 

 

daer bij gevoegt mogte worden, in welken gevalle zij hen daer mede sullen hebben te 

conformeren. dan dat men den impost op te heunich en sijroop van swarigheijt vint, mits dat 

die bij den armen veel gebruijct werden ende apparentelijk weijnig sullen importeren. 

Aengaende ’t middel op ’t roet en kaersen op d’ordonnantie daer toe geconcipieert, daer inne 

heeft de vroetschappe groote swarigheyt gevonden, ende ’t selve vele frauden subject te sullen 



93 
 

wesen, ten ware goetgevonden werde dat niemant te gelijk smelter en kaersemaker soude 

mogen wesen, in welken gevalle de gedeputeerdens haer de meeste stemmen sullen mogen 

conformeren. 

Item dat de gedeputeerde sullen mogen amplecteren ende goetvinden ‘t’concept op ten 

opheve van den impost op ’t linnen laken gemaect, ende dat in cas bij de meeste stemmen nog 

iet daer bij gedaen mogte werden tot weeringe van frauden, haer daer mede mogen 

conformeren. 

Ende nopende ’t overgesonde concept van de ordonnantie op te gouden, zijden etcetera 

lakenen, zijn de gedeputeerdens  
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gelast ernstelijkes te insisteren op te loodinge van de stucken die mag looden. Dog dat hij hen  

eijntelicken sullen mogen conformeren mette meeste ofte beste stemmen. Maer dat hij niet en 

sullen toestaen dat den impost op te wollen lakenen volgende 't selve ofte diergelijke concept 

soude werden geheven. 

 

 

{38verso} 

 

 

[in marge: beter benefitie van de oude middelen.]  

 

Aengaende 't poinct sprekende van beter benefitie van de oude middelen althans in 't reijn 

wesende, namentlik van de imposten opte wijnen , bieren , wolle lakenen , sout ende andere 

item off alle middelen van consumptie ( uijtgesondert die van de greijnen ende 't sout) niet 

voor een  4 de  part soude mogen werden verhoogt. Heeft de vroetschappe op 't eerste lit 

verstaen ende geresolveert, dat de gedeputeerden deser stede sullen insisteren dat de wijnen 

betaelt mogen werden op 't eerste innekomen. Item dat de brouwers ende andere, 

ommegaende met waren die impost subject sijnde daer van sullen responderen met gelt ofte 

documenten . (Ende nopende 4 de   lit dat de gedeputeerde sullen mogen bewilligen in de 

verhooginge van den impost op te fijne lakenen, maer van geen andere specien.) 

 

 

[143 verso] 

 

 

[in marge; Om de regeringe van den landen saken met minder kosten te beleijden.] 

 

Op het poinct roerende om den landen saken ende regieringe van dien met goede ordre ende  

minder kosten tot der landen dienste te beleijden en heeft de vroetschappe hare 

gedeputeerdens 

gelast te proponeren ende te insisteren. Dat ijgelijk stadt hare gedeputeerden soo ter 

admiraliteijt  

als in andere collegien selffs betalen ende soo liberalik ofte spaerlijk sullen mogen tracteren 

alst hen zal goed dunken. 

 

 

[in marge: 't Versoek den Portugesen om de exemptie van 't placaet van den jare 1599.] 

 

Nopende 't versoek van de Portugesen om geeximeert te wesen van 't placaet van den jare 

1599 heeft de vroetschappe verstaen dat de Portugesen mede onder 't placaet begrepen zijn. 
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[in marge: Aengaende de vaert op Lisbona ende van daer op Bresijl.] 

 

Ende op 't poinct off men zal toelaten op Lisbona ende van Lisbona op Bresijl te varen, is bij 

de vroetschappe verstaen dat men sulx geensints sal toestaen ende in plaetse van dien eenige 

bestellinge zal uijtgeven om met goede ordre op te kusten van Spange te houden. Den handel 

aldaer te beletten ende de vianden alle moechelijke affbrek te doen. 

 

{39} 

 

belangende de twee laeste poincten wesende generael , zijn de gedepu- 
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teerdens gelast haer te mogen conformeren mette meeste stemmen. 

 

 

[in marge: De burgermeesteren : Doed Jansz ende Geeretsz Coren op ten dagvaert.] 

 

Sijn voorts Doed Jansz. Medenblick burgermeester ende Mr.Jacob Coren secretaris deser 

stede 

gecommitteert omme van deser stede wegen opten voorsz. dagvaert te compaereren. De 

voorsz. 

resolutien aldaer inne te brengen ende voorts opte voorvallende saken neffens de edelen ende  

andere steden ten besten te helpen resolveren ende haer te conformeren de meeste ofte beste  

stemmen. actum den 28 ste augustij als voren. 

 

 

[in marge: De impositie opte haertsteden.] 

 

3 de septembris 1600 

In comminicatie van de vroetschappe geleijt zijnde de missive van de gedeputeerde deser 

stede jegenwoordelick in den Hage ten dagvaert wesende van date den 1 ste deser maent. Mede 

brengende dat de edelen ende meest alle de steden weijnig uijt genomen (die mede 

aengenomen hadden aende haren te schrijven) in de versogte inpositie over de haertsteden 

bewilligt hadden. Versoekende mitsdien daer op naerder advijs ende last etc. Heeft de 

vroetschappe ,insiende de groote ongelijkheijt ende beswaerlijkheijt van de practijcqe van dit 

middel ende dat het selve alhier mits de neringloosheijt stilstant van de hantwerken ende de 

cleijne valeur ende geldinge van de huijsen niet souden merckelick 

 

[144 verso] 

 

prijkel ende swarigheijt sal weten te practiseren goet gevonden dat de gedeputeerden als nog 

met aller drust ende vertoog van de voorsz. swarigheden sullen insisteren. Dat het voorsz. 

middel nagelaten ende in plaetse van dien het equivalent van ii cii gulden gevonden mogte 

worden bij verhoginge van de verpondinge over huijsen en landen. Volgende voorgaende 

resolutie hen mede gegeven sonder uit voorsz. haertgelt te bewilligen voor dat alle de steden 

eenpaerlijk sulx gedaen sullen hebben. Dan 't selve gedaen hebbende dat sij 't als dan mede 

sullen mogen consenteren . Dog is 't mogelik met sulke conditie dat de ingesetenen van den 

steden die men als drie haertsteden hebben het haertgelt sullen mogen verdimeren mits 



95 
 

betalende den 30 ste penning van de huere ofte soo niet dat se eijntelik mede sullen mogen 

consenteren ende hen mette ander conformeren. 

 

{39 verso}             

                

8 ste septembris 1600 

In communicatie vande vroetschappe geleijt zijnde 't schrijvens van de gedeputeerden deser 

stede in den Hage ter dagvaert wesende van dato den 6 de deser, bestaende in twee poincten 

daer op zij lasten rezolverende versoeken. 't Eerste aengaende de impositie op te waren die 

 

 

[145] 

 

 

[in marge: d'impositie op de ronde mate] 

 

mette ronde mate werde gemeten daertoe concept van ordonnanttie geraemt en overgesonden 

is, ende het 2e  roerende de veranderinge in den voergaenden voorslags van dat de steden in 

plaetse van de 12 stuijvers van haer accijs die zij op te tonne biers tot laste van de tappers, en 

de vier stuijvers die bij de burgers innegeleijt worden, sijn heffende, ten behoeve van 't land 

souden willen laten volgen sestien stuijvers van ider tonne die bij de tappers soude werden 

ingedaen, mits dat de stede de accijsen van hare burgeren soude behouden etc. is nu rijpe 

deliberatie op 't 1e point, den voorgeslagen impost op te ronde mate volgende 't concept 

daertoe overgesonden geoordeelt te wesen van seer groote swarigheijt, ongelijkheijt ende 

qualicken alhier te practiseren sonder diversie van de neringe ten platten lande, dewijle de 

inwoonders van dese ende van andere steden van gelijke nature wesende daerbij meer als die 

in de watersteden woonen, soude werde beswaert alsoo 't coren daer meest maer eens den 

impost soude betalen, daer 't alhier twee ofte meermalen soude moeten doen, ende dat onder 

dexel1 van dat de voerluijden ende andere uijtte dorpen huijsluijder goet ter markt soude 

brengen (daer 't nogtans bij hen gekogt soude zijn) de 

 

 

[145 verso] 

 

handelinge te meer ten platten lande gedreven, ende uijtte steden gediverteert soude werden. 

Ende over sulks geresolveert dat men den selve impost vorder niet en sal bewilligen als alleen 

op te eerste verkopinge ende dat ider specie tot alsulken taux als geraemt is, ofte hooger 

indien sulks goetgevonden soude mogen werden, mits dat het concept van de ordonnantie 

daer na gerecht ende sulks gedresseert werde, dat het perijckel van diversie zal mogen 

cesseren. Behoudelijk dat het witte zout van de voorschreve impositie zal werde geeximeert 

alsoo 't selve te hoogsten is beswaert, ende in Vriesland niet boven de 14 gulden ende in de 

andere provintien nieuwers na soo veel als alhier daer van werdt geheven, ende voorts onder 

alsulke expresse conditie dat den impost op te wijnen, teffens op 't eerste inkomen zal werden 

gepractiseert ende dat de brouwers ofte tenminsten de bierstekers in den steden, alle hare 

bieren sullen verantwoorden. Dat de bierschojerijen ten plattenlande sullen casseren; dat den 

impost op te fijne lakenen werde verhoogt en dat den selven impost werder geheven zal 

worden op ten voet als voor twee jaren is gedaen. Ook dat 

 

[146] 

 

                                                 
1  ‘deksel’ in de zin van ‘voorwendsel’ of ‘onder de mom van’. 
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een impost op 't linne laken op 't proffijtelickste ende mette meeste vrucht zal werden 

aengesteld, ende dat dienvolgende alle de andere oude middelen mede sullen werden 

gebenieficieert. Als waer mede zij verhopen dat de gemeene sake buijten quetse van de 

vroomen en 't gevoelen van nieuwe swarigheijt voor de ingesetenen, merkelick van inkomen 

verrijkt zal worden, sonder 't welke zij niet en verstaen den voorsz. impost op te ronde mate 

op te eerste verkopingen ten  konne bewilligen ofte conzenteren. 

 

 

[in marge: Dat de steden uijt hare accijse op te bieren van ieder ton die bij den tappers werde 

ingeleijt, 16 stuijvers aen 't land souden laten volgen.] 

 

Aengaende het 2e point van dat de steden uijt haer bieraccijs die zij op ieder tonne van de 

tappers heffen aen 't land soude willen laten volgen 16 stuijvers etc. heeft de vroedschappe 

hare gedeputeerden gelast omme hen dienthalve mette meeste stemmen te mogen 

conformeren. 

 

14en september 1600 

 

{40} 

 

 

[in marge: d Impositie op te ronde mate] 

 

Op 't geproponeerde van Gerrit Jacobsz. cooren, gedeputeerde ter generaliteijt, ende Doet 

Janssoon Medemblick burgermeester deser stede, bij last van de heeren Staten van Holland 

ende Westvriesland, omme conzent te hebben in den opheve van de impositie op te ronde 

mate. Sulks die versogt is 

 

[146 verso] 

 

ten eijnde bij loopende middelen de lasten van der oorloge souden mogen vervallen werden 

etc., heeft de vroedschappe als nogh in conformite van voergaende resolutie niet verder in 't 

voorsz. middel konnen bewilligen, als op te eerste verkopinge. In welken gevalle zij tevreden 

zijn dat de taux van de impositie soo veele verhoogt werde als bij gemeen advijs 

goetgevonden zal werde. Mits dat het witzout van dese belastinge exempt blijve. Ende dat de 

gedeputeerdens bij alle middelen sulle insisteren ten eijnde de oude middelen beter 

gebeneficieert mogen werden. Dog soo zij 't selve voor als nu niet en konnen obtineren, dat zij 

niettemin voor een halv jaer in de voorsz. impositie op te eerste verkopinge sullen bewilligen 

met verklaringe dat ten sij jegens de naeste verpachtinge beter ordre dat benefitie van de oude 

middelen werde gestelt  dat in de continuatie van 't voorsz. middel, alhier swarigheijt sal 

vallen. Actum ten dage en jare als vooren. 

 

16en september 1600 

 

{40 verso} 

 

 

Gedelibereert zijnde bij de vroedschappe op 't geen in hare vergaderinge voorgedragen is bij 

de 

 

[147] 
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[in marge: Conzent in de versochte impozitie op de ronde maet.] 

 

heeren Dr. Joannes Berck, raet en pentionaris der stad Dordrecht, Heijndrik Willemsz. 

Verbrugge, burgermeester van der Goude ende Pieter Adriaensz. Walenburch, burgermeester 

der stede van Rotterdam, gecommitteerde van de heeren Staten van Holland en Westvrieslant 

na 't overleveren ende openen van hare brieven van credentie, ten fine sij hen soude willen 

conformeren mette edelen ende andere steden in den conzente ende opheve van de impositie 

op te ronde mate, volgende 't concept van de ordonnantie daertoe geraemt ende overgesonden 

is eijntelick verstaen ende geresolveert dat hoewel de vroedschappe mits de groote apparentie 

dat boven de meerder belastinge haerder burgerije als in de water steden, door dit middel de 

eenige neringe van de weekmarkt grootelicx van haer zal werden gediverteert, wel reden 

soude hebben omme als nogh bij hare voorgaende rezolute te persisteren, dat nogtans omme 

te betoonen hare oprechte affectie tot handhoudinge van de gemene sake. Ende omme de 

andere steden (die nochtans wel behooren voorte gaen) te meer tot het inwilligen van beter 

benefitie van de oude middelen te bewegen op 

 

 

[147 verso] 

 

een proeve voor den tijt van ses maenden zal werden bewillicht in 't voorsz. versogte middel 

op te ronde mate, 't witzout alleen uijtgenomen onder de veranderingen en bijvoegingen bij 

eenige artikelen van 't voorsz. concept van de ordonnantie gedaen. Ende onder alsulke 

expresse protestatie dat ten zij dat tijtlicken voor de naeste verpachtinge beter ordre werde 

gesteld tot beneficio van de oude middelen ende namentlick dat dan impost van de wijnen op 

't eerste innekomen werden gepractiseert. De bierschojereijen ten plattenlande affgeschaft 

ende de bierstekers ende de bierverkopers in den steden ende de biervoerders uijt den steden 

ten plattenlande  hare bieren sullen moet verantwoorden. Dat het voorsz. middel ten eijnde de 

voorsz. ses maenden zal cesseren ende mits dat hen hiervan bij de heeren Staten verleent sal 

werden behoorlicke acte welke voorsz. rezolutie den voorn. heeren gecommitteerden 

schriftelijk in 't brede mede gegeven, ende aen den gecommitteerden deser stede op ten 

dagvaert overgesonden is mette veranderingen ende bijvoegingen in 't voorsz. concept van de 

ordonnantie gedaen. 

 

 

[148] 

 

25en september 1600 

 

{41} 

 

 

[in marge: Nopende de verpachtinge van den impost op de ronde mate.] 

 

Alsoor de bovengeroerde rezolutie nopende 't stuk van de ronde mate in sulker voegen  

(mette exemptie van 't witte zout) niet en was bij de Staten van Holland aengenomen maer de 

ordonnantie soo die te vooren was overgesonden, gearresteert.  Alsoo ook niet en was 

overgebracht de acte mede hierboven in de voorsz. rezolutie geroert. Soo is in de vroedschap 

voorgeslagen off men de verpachtinge van 't selve middel soude indier voegen laten 

voortgaen dan off men soude persisteren bij de voorsz. rezolutie. Ende is verstaen ende 

geresolveert daerbij te persisteren, ende de verpachtinge geensints toelaten, dan mits 

eximerende 't witte zout, de voorsz. acte mede te vorderen, dan om de acte wille alleen de 

verpachtinge niet tegen te houden. 
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{41 verso} 

 

 

[in marge: Nopende den voet op 't doen van de verpachtinge.] 

 

is mede geproponeert indien de voorsz. verpachtinge voort mogte gaen off men dan 't selve 

middel soude over eenige van de prinicpaelste dorpen alleen verpachten dan off men 't selve 

over eenige dorpen soude combineren, als in de verpachtinge van de imposten over de bieren 

ende wijnen. Ende is verstaen dat men 't voorsz. middel zal verpachten over de stadt van 

Alkmaer ende alle de dorpen. 

 

 

[148 verso] 

 

daer onder sorterende met expresse conditie dat de pachter sijne voorsz. pacht en zal mogen 

smaldelen ofte in minder percelen weder verpachten. 

 

 

[in marge: d'ordonnantie van de beestemarkt met sekere peijnen te amplieren.] 

 

Nogh ten selven dage geproponeert off men de ordonnantie van de beestemarkt soude 

amplieren met sekere peijnen tegens den genen die voer den geprefigeerden dach van St. Gall 

eenige beesten souden kopen ofte verkopen, steken ofte slaen, is 't selve goetgevonden ende 

gestatueert dat ik sulken gevalle soowel den koper als verkoper en die eenige beesten doen 

steken ofte slaen, elcx souden verbeuren over een osse ofte koe ses gulden, over een verken 

drie gulden. 

 

 

[in marge: de soon van Sijmon Jansz. viskoper, woonende in 't weeshuijs tot Amsterdam in 't 

tuchthuijs te bestellen.] 

 

is nogh ten selven dage geresolveert, dat men ......... de soon van Sijmen Jansz. viskoper die in 

't weeshuijs onthouden werd zal bestellen tot Amsterdam in 't tuchthuijs. Alsoo bij de weese 

verders over hem geklaegt wert dat hij niet alleen luij is ende toe geen handwerk aen te nemen 

en te doen gebracht kan werden, maer ook met verscheijde insolencien 't geheele huijs in 

roere stelt ende de andere kinderen opruijt ende bederft. 
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3 en octobris 1600 

 

{ 42} 

 

 

[in marge: Nopende de ordonnantie van de ronde maten ] 

 

Is in de vroedschappe voorgesteld, dat de commissarissen van de verpachtinge tot Hoorn en 

de andere steden in desen quartiere gedaen, hadden gerapporteert datttet middel van de ronde 

mate overal was verpacht .Versoekende dattet hier mede soude mogen verpacht werden op ten 

selven voet  ende sonder veranderinge in de ordonnantie om de authoriteyt  van 't landt niet te 

krencken ofte andersints te prejudicieren. Waer op omgevraeght is wat in desen te doen zij. 

Off men sal  resilieren van de laaste resolutie, dan off men daer bij sal persisteren. Ende naer 
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rijpe deliberatie  is goetgevonden dat men voor dese tijd sal laten glijen de voorgaende 

rezolutie voor sooveel 't witte zout aengaet. Ende de verpachtinge sulks laten voortganck 

hebben op de ordonnantie soo die leijt. 

 

25 en dito 

 

 

[in marge: Nopende de beschrijvinge van de haertsteden.] 

 

Is bij de gemeene vroetschappen goetgevonden , dewijle d' ordonnantie bij de Heeren Staten 

op 't stuk van de imposte op te haertsteden gemaekt articulo 8 vermeld dat de opschrijvinge 

van de heertsteden voor de lesten octobris soude geschieden 

 

 

[149 verso] 

 

dat men deselve beschrijvinge soude doen doen door de hoomans van elk quartier daerbij 

gevoecht ene van de notarissen binnen deser stede reziderende. 

 

 

[in marge: Versoek van Dirk Jansz Decker om ontslaginge van sijn borchtogte.] 

 

Ten selven dage op de requeste van Dirk Jansz Decker, buerman tot Schorel, daerbij hij 

versoekt ontslaginge van zijne borchtochte die hij aengegaen hadde voor eenen Isbrant 

Cornelis Hopman, mede van Schorel, uyt sake van de hure van seecker stuk lants dat hij van 

desen stede in hure hadde 

over den jare 98 en 99, bedragende de somme van 110 gulden. Is bij de vroedschappe hem het 

voorszegde versoek afgeslagen. Authoriserende niettemin de burgemeesteren hem te verlenen 

op zijn mondelingh versoeke  atterminatie van drie ofte vier halve jaren, mits bij denselven 

suppliant gestelt werde behoorlijke cautie. 

 

{42 verso} 

 

 

[in marge: Landen en huysen nogh ongetauxeert mede onder contributie van de verpondinge 

tebrengen ] 

 

Is voorts ten selven dage goetgevonden dat men de gedeputeerdens die gecommiteerd zijn om 

te revideren ende te letten op de doleancien van den geene die haer beklagen te hooge in de 

contributie in de verpondinge gestelt sijn. Zal lasten en authoriseren om haer te inquireren. 
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op de landen en huysen die nog ongetauxeert en buyten de contributie sijn. Ende deselve ook 

onder de contributie met behoorlijke tauxatie te brengen. Van gelijken mede om op de 

doleantien hier vooren geroert sulks te mogen disponeren, dat zij deselve doleantien ook in de 

contributie sullen mogen verhogen indien sij bevinden sulks te behoren. 

 

 

[in marge: 't Versoek van Grietge van Foreest.] 
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Op 't versoek van Griette van Foreest Nannincxdr. om voor haren soon Jan van Foreest te 

mogen genieten  de 70 gulden 's jaars die procedederende zijn van een seker stuk lants, bij 

wijlen Claes  Harksz in zijn leven in erffpagt genomen, om alsoo bij denselven Jan van 

Foreest sijne studien gecontinueert te mogen worden. Is goetgevonden 't selve versoek te 

accorderen. 

 

 

[in marge: 't Versoek van Gulielmo Jacobi om assistentie tot voortsetting van sijne studie ] 

 

Is nogh ten selven dage op de requeste van Gulielmo Jacobi nagelaten zoone van Sal Jacobi 

Lomano, daerbij hij versoekt assistentie voor den tijt van een jaer ofte twee om sijne studie te 

mogen continueren. Is goetgevonden dat men hem zal laten volgen voor den tijt van twee 

jaren  telken jare 30 lb van veertigh grooten 't lb.    

 

 

[150 verso] 

 

30 en Octobris 1600 

 

 

[in marge: Rapport van de gedeputeerdens geweest zijnde ter dagvaert.] 

 

Is bij den E. Doet Jansz. Medenblik,burgermeester, en Jacob Cooren, secretaris, gedaen 

rapport van 't gunt in den lesten daghvaert gehandelt, voorgevallen ende geresolveert is 

geweest.        

 

{43} 

 

 

[in marge: Nopende het beter beneficie van de gemene middelen ] 

 

Voorts is ten voorszegde dage in communicatie van de vroedschappe geleijt sekere missive 

van de gecommitteerde raden van de Staten van Holland van dato den 19 e  octobris lestleden 

met eenige  bijgevoegde pointen, daerop de Ed.in steden versocht waren tegens den 30 en 

voorszegd des avonts in den Hage in de herberge te komen met volkomen last om op alles te 

mogen adviseren ende helpen resolveren. En sijnde dienvolgens in deliberatie geleijt het 1 e 

point van beschrijvinge medebrengende dat men soude examineren den staet van de leste 

verpagting van des gemeene lants middelen en voorts adviseren en resolveren hoe men 

deselve middelen soewel oude als nieuwe zal mogen beneficieren tot meerderen dienste van 

den lande. Jegens d''aenstaende verpachtinge is daer op goetgevonden en geresolveert dat de 

gedeputeerdens haer sullen reguleren volgende de resolutie dienaen – 
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gaende op den 8 en en 16 en septembris lestleden genomen ende daarbij persisterende. 

 

 

[in marge: Verhoginge van den impost op de turff.] 

 

Op 't eerste middel in 't advijs van de gedeputeerde van de Heeren Staten van Holland en 

Westvriesland  gebesoigneert hebbende op de verhoginge ende raminge van eenige nieuwe 

middelen etc. in 't tweede point van beschrijvinge geroert sprekende van den impost van de 
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turff te verhogen van twee tot drie en dat op den voet van de ordonnantie daer op den 

voorschreven impost tot nogh toe geheven is geweest .Sijn de gedeputeerdens gelast te mogen 

in de voorschreve verhoginge conzenteren mits dat alvoorens werde geconzenteert in den voet 

van beter beneficie van de oude middelen in de rezolutie voorszegd van den 8 en  en 16 en 

septembris 

lestleden ende anders niet. 

 

 

[in marge: Verhoginge opte wolle lakenen.]    

 

Op 't tweede middel van 't voorszegde advijs sprekende van de verhoginge opte wolle lakenen 

van een op twee sijn de gedeputeerdens gelast om haar te mogen conformeren dogh onder die 

conditie  en restrictie als boven. 

 

 

[in marge: 43 verso] 

[in marge:Verhoginge op de wage.] 

 

Op 't derde middel in 't voorszegde advijs begrepen, sprekende van de verhoginge op de wage 

volgens de lijste beneffens het voorszegde 

 

 

[151 verso] 

 

advijs gaende, sijn de gedeputeerdens gelast (onder conditie als voren ) in alle de specien in 

de voorszegde lijste begrepen te mogen conzenteren uijtgesondert in de verhoginge opte 

boter,kaas, ruijlwerk en rouw smeer. Dogh eijntlick indien de lijste bij alle d 'andere steden 

sonder eenige exemptie werde aengenomen sijn de gedeputeerdens gelast om van gelijken te 

mogen doen.    

 

 

[in marge: Van de 25 st op 't hondert pondt kaersen.] 

 

Nopende 't vierde middel in 't voorzegde advijs begrepen, sprekende van een impositie opte 

kaersen  van 25 st op 't hondert pont, sijn de gedeputeerdens gelast om dienaengaende haer te 

reguleren volgens de resolutie op ten 28 en augusti lestleden bij de vroedschappe genomen. 

Alleen daer bij gevoegt de conditie en restrinctie als boven. 

 

 

[in marge: Van een impositie op alle acten notariael en policen van assurantien.] 

 

Op 't vijfde middel in 't voorszegde advijs, sprekende van een impositie te stellen op de acten 

notarialen en policen van assurantie mitsgaders alle acten voor de magistraten der steden en 

geregten van de dorpen ten platten lande gepasseert uytgesondert alleen de judiciele acten, is 

geoordeelt deselve impost te sullen wesen van kleijnder importantie ende te causeren ofte 

oorsake te geven tot   
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grooten vexatie. Ende sijn derhalven de gedeputeerdens gelast 't selve middel off te slaen. 
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[in marge: Van de 2 st op de tonne bier.] 

 

Nopende 't seste middel in 't voorsxegde advijs begrepen van een impositie van 2 st op de 

tonne biers ofte ten minsten van 't equivalent van dien t vinden op 't brouwcooren werden de 

gedeputeerdens gelast om daer op te insisteren dat de voorszegde 2 st op te tonne biers off 't 

equivalent van dien op 't brouwcooren soude mogen ingewillicht worde. 

 

{44} 

 

 

[in marge: Van een halve capitale leninge te heffen.] 

 

Op 't leste middel in 't voorszegde advijs begrepen, sprekende van tegens de aenkomende jare 

1601 een halve capitale leninge te heffen over de vermogenste en rijkste van den lande te 

weten over diegeene die in de capitale leninge op 30 gulden en daarboven haer doende geven 

de gerechte helft van 't geene zijluiden in de voorszegde leninge gegeven hebben, en dat op 8 

distincte termijnen ofte maenden 't elcken een gerecht achtste paert, de maent gerekent tegens 

42 dagen ende dat op de name van ruijter ofte soldiegelt. Ende is verstaen dat het seer 

beswaerlic soude sijn dewijl veele hare leninge nogh 

 

 

[152 verso] 

 

niet en hebben opgebracht. Dattet mede  soude strijden met voorgaende belofte. Is derhalven 

goetgevonden de gedeputeerdens te lasten om daarinne niet te conzenteren. 

 

 

[in marge: Van de nieuwe middelen die voorgeslagen sulle worden.] 

 

Op 't derde point van beschrijvinge, sprekende van te helpen adviseren op de nieuwe 

middelen die bij den Raden van State ende gedeputeerdens van de andere steden souden 

voorgeslagen worden, sijn de gedeputeerdens gelast om deselve voorslagen te aanhooren ende 

daervan rapport te doen. 

 

 

[in marge: Nopende den staet van oorloge te water en te lande..] 

 

Nopende 't 4 de point van beschrijving sprekende van de staat van der oorloge te water ende te 

lande ten meesten dienste van den lande te administreren, sijn de gedeputeerdens gelast om 

ten besten te helpen resolveren en haer metten meeste stemmen conformeren. 

 

 

[in marge: Van de ordre op de Oost- en Westindische reijse.] 

 

Nopende 't 5 de point van beschrijving sprekende van een ordre te ramen om de Oost- en 

Westindische reijse en andere vreemde vaerten te conserveren ende te beneficieren, sijn de 

gedeputeerdens gelast om haer te mogen conformeren. 

 

 

[in marge: Nominatie van een persoon ter admiraliteijt in Zeeland..] 

 

Nopende 't point van beschrijving sprekende van de nominatie van een bequaem persoon om 

in 't collegie ter admiraliteijt in Zeelandt   
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153 

 

te bezoigneren, in plaetse van Corn.: Fransz. Wittens sijnde de gedeputeerdens gelast om van 

gelijken haer te mogen conformeren. 

 

{44 verso} 

 

 

[in marge: nopende ’t stellen van een rekenmeester in plaetse van Valkesteijn] 

 

Op ’t 7e poinct van beschrijvinge sprekende van een ander reken meester in plaetse van den 

overleden rekenmeester Valkesteijn te nomineren indien verstaen soude worden datter nogh 

een rekenmeester gekosen soude worden. Sijn de gedeputeerdens gelast te insisteren dat men 

geen rekenmeester op nieus creëren ofte maken soude, maer ’t landt van die onkosten 

subleveren: dogh indien bij de meeste van de andere steden verstaen wierde datmen eene in 

des overleden rekenmeesters plaetse soude nomineren sullen de gedeputeerdens mede mogen 

nomineren die hun duncken zal d’apparenste te wesen. 

 

 

[in marge: van de poincten in bedenkinge gehouden en ’t versoek van Sijne Extie] 

 

Nopende ’t laast leste ende leste poincten van beschrijvingen sprekende van te disponeren die  

saken die in voorgaende dagvaerden niet offgedaen maer in bedenken gehouden zijn; en 

namentlijk mede het geproponeerde van Zijne Extie om te genieten den 10e penning van alle de 

aengehaelde goederen voor ’t recht van den admirael ende voorts generalijk om op ten  

 

 

[153 verso] 

 

jegenwoordigen staet van ’t lant te helpen letten ende resolveren sijn de gedeputeerdens gelast 

om neffens d’edelen ende andere steden ten beste proffijte ende meeste dienste van den lande 

te helpen adviseren ende resolveren. 

 

 

[in marge: gecommitteerdens te dachvaert in den Hage] 

 

Sijn voorts Cornelis Matthijsz. burgermeester ende mr. Jacob Cooren secretaris deser stede  

gedeputeert om van deser stede wegen op ten voorz. Dachvaert in den Hage te compareren de  

voorz. rezolutien aldaer inne te brengen ende voorts op de voorvallende saken neffens 

d’edelen ende andere steden ten beste te helpen rezolveren ofte haer mette meeste stemmen te 

conformeren.  

 

Actum op den 30en : october anno 1600. 

 

20en november 1600 

 

 

[in marge: nopende de collecte van ’t schoorsteengelt ende ’t oversenden der quohieren] 

 

{45} 
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is gelesen een missieve van de Staten van Holland ende West vriesland in dato den 9en 

november voorleden daer hij den burgermeesteren ende regeerders deser stede wert 

aengeschreven ten eijnde zijlieden: op de 27en november daer aen volgende wilden treden in 

de collecte ende opheve van ’t schoorsteengelt ende is derhalven goetgevonden dat men  

soude stellen een collecteur ende is daer toe genomineert en gedeputeert 

 

 

154 

 

Mr. Pieter Oolofsz organist deser stede is mede ten selven dage gediscoureert over de 

quoijeren, off men die souden doen resumeren ende redresseren om die aen de 

Gecommitteerde Raden over te senden ende is goetgevonden dat die quoijeren die  

men zal oversenden sullen gedresseeert ende gerecht worden, naer die quoijeren die men van 

de Homans hier ontfangen heeft uijtgesondert datmen al die persoonen die in de eerste 

quoijeren bij de Homans geteijkent zijn met een C in de tweede quoijeren zal uijtlaten. 

 

 

[in marge: nopende ’t agterwesen van Cornelis Jansz. Nijeburch aen Flooris Vleijshouder, 

versekert op zekere stuk lants, bij de stadt gekogt etc.] 

 

Voorts is ten selven dage geproponeert dat Cornelis Jansz. van der Nieuenburch hadde 

sprekende sekere rentebrieven op Flooris Dirksz Vleijshouder in dewelke brieven de voorn. 

Flooris ten hypotheecque hadden gestelt sijn huijs ende erve belent ende gelegen etc. ende 

voorts tot waringe van ’t selve hypotheecque verbonden een seker stuk lants ’t welk  

daer naer bij den voorn. Flooris is verkocht aen dese stadt ende alsoo d’ voorn. Nieuenburch 

metten voorsz. sijnen rentebrieff op ’t hypotheecque geageeert hadde ende aen ’t selve sijne 

voorsz. achterwesen niet ten vollen en hadde konne bekomen ende derhalven op ’t voors. Lant 

 

 

[154 verso] 

 

questie gemoveert ende proces geintenteert hadde, waer op goetgevonden is burgermeesteren 

te authoriseren om aen handen van de voorn. Nieuenburch te betalen alsulke renten ende reste 

van ’t capitael als deselve uijt krachte van de voorgeroerde brieven nogh competerende is, 

mits bij den voorn. Nieuenburch gepasseert werde cautie de restituendo indien namaels be- 

vonden mogte werden sulke te behoren uijt sake dat bij den kinderen van de voorn. Floris 

Dirksz. gesustineert werd dat ’t voorsz. land zij verbonden ende niet mogte bij haerlijke vader 

veralieneert werden. 

 

{45 verso} 

 

 

[in marge: rapport van den laeste dachvaert] 

 

Is noch ten selven dage bij Cornelis Matthijsz. Schagen burgermeester en mr. Jacob Cooren, 

secretaris deser stede Alkmaer rapport gedaen van ’t gunt op den lesten dagvaert in den Hange 

gehandelt, voorgevallen ende geresolveert is geweest. 

 

 

[in marge: beschrijvinge ter dagvaert in den Hage] 
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Voorts is ten selven dage in communicatie geleijt sekere missieve van de Gecommitteerde 

Raden van de Staten van Hollandt, in dato den 14e november lestleden tenderende ten fine 

d’edelen en steden door hare gedeputeerdens wilden compareren op den 21e november  

daer aenvolgende is ‘s Gravenhage omme aldaer in de vergaderinge  

 

 

[155] 

 

 

[in marge: van 277746 libra 13 stuivers ‘r elken maend tot betalingen van ruijteren en 

soldaten] 

 

inne te brengen alsulke rezolutien als bij hemlijk soo op te propositie van den Rade van Staten 

die mede overgesonden was, al op te bijgevoegde pointen van beschrijvinge soude  

genomen werden, ende is eerst de voorsz. propositie mitsgaders een missive van de Heeren 

Staten Generaal ende nog een andere missive van zijn Princelijke Extie daer beneffens gaende 

voorgelesen geweest ende naar voorgaende deliberatie zijn de gedeputeerdens gelast om te 

mogen conzentreren over Holland en Westvriesland in de 277746 libra 13 stuivers ’t elken  

korten maent over de betalinge van ruijteren en soldaten behalven de selve landen contigent  

in ’t onderhouden van 13 compagnien soldaten die in den lopende jare uijtte forten van 

Rossum en Creveceur in dienste der landen zijn gekomen bedragende deselve bezoldinge 

ontrent 1800 libra ter maendt. 

 

{46} 

 

 

[in marge: nopende de 500 m libra in ’t jaer tot een veldleger]  

 

Item in de quote van de landen van Holland en Westvriesland in vijff honderd duijsent libra in 

’t jaer totte kosten van de veldleger. 

 

 

[in marge: 200 m libra tot nodelicke fortifficatien] 

 

Item in de 200 m libra voor de kosten van de nootelicke fortifficatien der frontiersteden in de  

Sterkten. 

 

 

[155 verso] 

 

 

[in marge: 100m libra te lichten bij de Raden van Staten] 

 

Item in de authorisatie den Raden van staten te geven om jegens alle opkomende haestelijke  

diensten 100m gulden: eens op interesse te mogen negotieren. 

 

 

[in marge: ontlastinge van den ontfangen generael] 

 

Dat mede de gedeputeerdens sullen mogen bewilligen in de ontlastinge van de ontfanger  

generael van de penningen bij den selven op interesse genegotieert. 
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[in marge: 300m libra aen de Co: Ma: van  Engeland en 900m  libra tot assistentie vande 

admiraliteijt] 

 

Item in de quote van 300m  libra  aen de Co: Ma: van Engelandt belooft ende van 900m  libra 

versocht tot assistentie van de admiraliteijt] 

 

 

[in marge: continuatie van de oude middelen] 

 

daer naer gekomen zijn de totte poincten van beschrijvingen ende de middelen daer inne tot 

vervallinge van de bovengeroerde conzenten vervatet ende eerst tottet artikel sprekende van 

de generale middelen soo die gecollecteert en die verpacht worde, nogh te continueren voor 

den jare 1601 sulke die nu in ‘t reijn zijn, sijn de gedupeerdens gelast om daer inne te mogen 

conzentreren behoudelick de limitatien en restrinctien bij ’t conzent van de ronde maete  

gevoecht ende behoudelick mede dat de ordonnantien van elken impost zulks sullen mogen  

gedresseert werden, als men ten meesten dienste van den lande bevinden zal te behoren ende  

sullen ook de gedupeteerdens aen  

 

 

[156] 

 

houden ten eijnde de gedupeteerdens van Hollant te Generaliteijt aldaer alle debvoir sullen 

doen dat de gemeene middelen in alle provintien generalick en eenpaerlick gheven mogte  

werden ofte ten minsten datmen van ’t zout over alle de provintien gelijke conzumptie soude  

heffen als hier in Hollandt ofte ten minsten halv soo veel off 20 stuivers op ’t vat omme te 

meer te verhoeden alle frauden en diversie van neringe dat sij mede souden aenhouden dat 

datelick tegens den pachter van Muijden en andere (die men verstaet openlick te conniveren 

ende composeren) soude werden geprocedeert in conformite van de ordonnantie en placcate 

daer op gemaekt off datmen anders ’t conzent van de verhoginge op ’t zout qualiteit soude 

kunne continueren. 

 

{46 verso} 

 

 

[in marge: continuatie van de verpondingen] 

 

Nopende ’t poinct van de continuatie van den ommeslach over alle onroerende goederen, soo  

binnen als buijten de steden van de voorsz. landen op ten voet van het redres van de 

verpondinge mette verhoginge vandien sulks die in den lopenden jare geconzenteert is 

geweest, sijn de gedeputeerdens gelast omme daerinne te mogen conzentreren. 

 

 

[156 verso] 

 

[in marge: 200 m libra de eene helft over de steden en d’andere helft over ’t platte landt] 

 

Sijn van gelijken last om te conzentreren in de versochte 200 m libra de eene helft over den  

steden de andere helft over den platten lande, als die in de loopende jare geconzentreert ende  

geheven zijn . 

 

 

[in marge: de penningen op interest gelicht over een jaer te continueren] 
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datse van gelijken sullen mogen conzentreren dat alle de penningen bij den steden ontfanger 

generael de ontfangers van de gemeene middelen en anderen op interest gelicht ende 

opgebracht nogh voor een jaer op gelijke interest sullen werden gecontinueert ende  

soo eenige parthijen affgelost soude moeten worden anderen in plaetse vandien op redelijke 

interest sullen werden gelicht. 

 

 

[in marge: van de verhoginge op ten turff] 

 

Belangende de vordere pointen van beschrijvinge sprekende van nieuwe middelen in te 

willigen tot vervallinge van ’t kort voor den aenstaende jaren ende eerst nopende de 

verhoginge op ten turff van een op twee ofte ten minsten vande twee op drie sijn  

de gedeputeerdens gelast, om als nogh te insisteren op ’t beter beneficie van de oude middelen 

als in de voorgaende rezolutie, dogh dat zij eijntelijk hure sullen mogen  

conzentreren. 

 

 

[157] 

 

{47} 

 

 

[in marge: den 12e penning van ’t brandhout]  

 

Van gelijken nopende de versochten impost van de 12e penning van alle het branthout. 

 

 

[in marge: den verhoginge opte wolle lakenen] 

 

Nopende de verhoginge van den impost op te wolle lakenen van een op twee, te weten dat de 

lakenen tot nogh toe betaeldt hebbende 2 gulden, 10 s., betalen sullen vijff gulden, ende 

andere in de lijste gestelt, van gelijken eens zo veel, en dat van de lakenen van de waarde van 

30 tot 40 lb.vlaems, betaelt sal worden 20 gulden, en van den lakenen van de waerde van 40 

lb. vlaems, off daer boven 30 gulden, sijn de gedeputeerdens gelast omme daer inne te mogen 

conzenteren. 

 

 

[in marge: den verhoging op te wage] 

 

Nopende de verhoginge op te wage,van eenige specien begrepen in de bijgaende lijste; is als 

nog gepresisteert bij de resolutie dien aengaende, op te 30ste october lestleden genomen. 

 

 

[in marge; van de 25e s. op’t 100 lb., voet, kaersen etc.] 

 

Nopende den voorgeslagen impost op’t voet, talck, smeer ende kaersen tot vijff gulden ofte 

ten minsten tot 25e s., van de hondert lb.; sijn de gedeputeerdens gelast haer te dragen 

conform de resolutie bij den vroetschappe deser stede daer opgenomen, op den 28e augusti 

lestleden. 

 

 

[157 verso] 
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[in marge: den 25e penning van gout, zilver etc.] 

 

Belangende het voorgeslagen middel van den 25e penning van alle gout, vergult, silver, 

gesteente, paerlen etc., schilderijen, printen, druckerijen etc., goude, zijde, fluwelen en linnen- 

lakenen, saijeten ende andere manufacturen van zijde, wolle, garen off andere stoffe etc. 

Item, alle soorte van zuijcker, specerijen, boom olij, sirope en andere diergelijke waren, en  

koopmanschappen, die ter conzumptie bij de goudtsmede juweliers, en apothecarissen etc., 

verkogt worden etc. te heffen; sijn de gedeputeerdens gelast om haer mette meeste en beste 

stemmen te mogen conformeren. 

 

{47 verso} 

 

 

[in marge: de contributie op de renten] 

 

Belangende de contributie van de 8ste penning van een jaer losrenten, en den  

16e penning van een jaer lijfrenten in dese landen geijpothekeert, ofte ten minsten in de 

redemptie van dien met 200m lb. over de steden, mits dat de steden daer jegens de voorsz. 

contributie over hare borgers en inwoonders souden genieten, ende mits dat de platte landen 

daer jegens over de rentheffers ten platte lande woonende,100m lb. sullen contribueren etc;  

sijn de gedeputeerdens gelast, haar te conformeren naar 

 

 

[158] 

 

voorgaende rezolutie van den 28en augusti lestleden . 

 

 

[in marge: de 2 s. op de tonnen biers] 

 

Nopende de versochte impositie van 2 s. op de tonne biers off het equivalent vandien ten 

naesten bij op’t moudt en de stortcooren; sijn de gedeputeerdens gelast, om daer inne te 

conzenteren. 

 

 

[in marge: een halve capitale leninge te heffen tot vindinge van ’t kort] 

 

Op het poinct van beschrijvinge, spreekende van het kort nogh te vinden bij capitale leninge 

verhoginge op te verpondinge, off alsulke andere middelen als in de vergadering ten meesten 

dienste van den Lande, en de minste quetsinge van de ingesetenen van dien, goet vinden 

sullen etc.; sijn de gedeputeerdens gelast om te mogen conzenteren in een halve capitale 

leninge, sulks die in voorgaende beschrijvingen is gebracht geweest, mits geschiedende 

nieuwe tauxatie; sijn mede gelast om te proponeren en voor te slaen, een lastgelt 

te heffen op alle uijtvarende en de inkomende schepen van 30 s. op de 25 lasten, en de voorts 

naer advenant; Item, nogh een contributie over de tractementen in dervolgen, dat die geene 

die eenige tractementen genieten, sonder te zijn in actuele diensten, daer van 

 

 

[158 verso] 

 

sullen contribueren, de geregte helfte, die geen autem in actuele diensten sijn een vierde part, 

uijtgesondert alleen de krijgsdiensten. 
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[48] 

 

 

[in marge: bij anticipatie op te brengen de somme van 300m lb.] 

 

Nopende ’t poinct, sprekende van bij anticipatie voor de maanden januarius en februarius 

eerstkomende, op te brengen de somme van 300m lb., sijn de gedeputeerdens gelast om daer 

inne te mogen conzenteren, indien de middelen soo veele kunne uijtbrengen, ende mits daer 

aen kortende de renten van de capitale leninge. 

 

 

[in marge: nopende de reilinge van der Zee] 

 

Nopende ’t laastleste poinct, spreekende van te resolveren op te ordre te nemen op de reijlinge 

van der Zee, goede beleijdinge en regeringe van de oorloge te water etc.; sijn de 

gedeputeerdens gelast, omme haar mette beste en meeste stemmen te conformeren. 

 

 

[in marge: belangende ’t versoek van Sijne Excellentie] 

 

Op ’t leste poinct, sprekende van ’t vesoeck van Sijne Exellentie, roerende het recht van den 

Admirael, sijn de gedeputeerdens gelast om haer te mogen conformeren, en daer inne ten 

meesten dienste van den Lande te helpen resolveren. 

 

 

[159] 

 

 

[in marge: gecommitteerdens ter dachvaert in den Hage] 

 

Sijn voorts Cornelis Matthijssz. Schagen, burgermeester en de ingenieur Jacob Cooren, 

secretaris deser stede, gedeputeert, om van deser stede wegen op ten voorsz. dachvaert in 

s’Gravenhage te compareren, de voorsz. resolutien inne te brengen, ende voorts beneffens 

d’Edelen ende andere steden ten besten te helpen rezolveren; ofte haer mette meeste stemmen 

te mogen conformeren. 

 

27en Novembri 1600. 

 

{48 verso} 

 

 

[in marge: nopende de anticipatie van de 300m gulden, voor de maenden januarij en februarij] 

 

In communicatie van de vroedschappe geleijt sijnde, ’t schrijven van den burgermeesteren 

Cornelis Mathijsz. Schagen, en meester Jacob Coren, secretaris deser stede, jegenwoordelijk 

in den Hage ter dagvaert wesende, van dato den 24en derselver maend; bestaende in twee 

poincten, daer op zij nader last versoeken. Eerst aengaende de versogte anticipatie van de  

300m gulden, bij de steden in de maenden van januarius en februarius naestkomende, te doen, 

daer inne haren last gelimiteert, en bij de voorsittende steden conzent gedragen was, we- 

sende ’t verstant dat de steden de selve somme souden anticiperen over de verpondinge van de 

huijsen, over de 16 s., die sij uijt hare bier acchijs ten behoeve van  
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[159 verso] 

 

’t Landt geconsenteert hebben, als ook over hare quote in de helft van 200 duijsent lb., over 

de steden en Landen van nieuws weder geconsenteert, ende met dier meninge, dat de steden 

die soo vele niet schuldigh en waren, als dese anticipatie was bedragende, daer na weder in 

handen soude werden gestelt, de verpondinge van eenige dorpen daer ontrent gelegen, om ’t 

kort daer aen te mogen verhalen etc.; heeft de vroedschappe de voorsz. gecommitteerdens 

gelast, om al vooren geremonstreert hebbende de groote belastinge deser stede, mits de renten 

van de capitale leninge en de anders, en daer bij versogt hebbende dat dese stadt van de 

voorsz. anticipatie soude blijven verschoont, en ’t selve niet kunnende obtineren, datse 

neffens de Edelen en de andere steden, mede daer inne sullen mogen bewilligen, mits dat dese 

stadt om redeen vooren verhaelt, niet alleen de verpondingen, maer ook de middelen binnen 

de stadt sullen wesen verbonden ende dat hen daer van gelevert werde acte. 

 

 

160 

 

{49} 

 

 

[in marge: den verhoginge op de wolle lakenen in twee graden] 

 

Het tweede, nopende de veranderinge van den voorslach op te vehoginge van den impost op 

te wolle lakenen, namentlick dat in plaetse dat generalick den voorsz. verhoginge 

soude gedaen worden van een op twee, nu de lakenen van 25 lb. ende daer beneden boven,van 

1 op 2, ende lakens die sijn beneden de 25 lb., van twee op drie soude worden verhoogt, ende 

om abzolute last te hebben, omme in de andere nieuwe versogte middelen te mogen 

conzenterern etc.; Is goet gevonden dat de voorsz. gecommitteerdens alvooren nogh instantie 

gedaen hebbende, op ’t beter beneficie van de oude middelen, eijntlick in den voorsz. voet 

van verhoginge van de lakenen sullen mogen bewilligen. Ende aengaende de vordere 

versochte nieuwe middelen, dat zij hun dien aengaende sullen dragen na voorgaende rezolutie 

van den vroetschappe, sonder precise te blijven staen op ’t beter beneficie van de gemeene 

middelen bij ons geurgeert. 

 

 

[in marge: den contributien op de renten, te redimeren met 100m lb., over de steden] 

 

Ten voorz. dage mede in deliberatie geleijt sijnde, een ander missive van de voorsz. 

gecommitteerdens, van dato den 25en dezer maent, streckende ten fine om last te hebben, om 

te mogen bewilligen in den voorgeslagen voet van moderatie, in plaetse van  

 

 

[160 verso] 

 

de versogte contributie over de los en lijffrenten, ofte de redemptie van dien met 200m gulden 

bij de steden op te brengen etc., namentlijk in de somme van 100m lb. over de steden, tot 

redemptie van de voorsz. contributie, mits dat de steden de selve penningen weder soude 

mogen vinden op een ander jaer, uijtte rijkste borgeren op de voet van de capitale leninge etc., 

en dat de dorpen gelijke 100m gulden daer jegens soude contribueren etc.; is bij de 

vroetschappe geresolveert dat de gecommitteerdens daer innen mede sullen mogen 

bewilligen, mits dat de dorpen hare quote in de andere 100m lb., sullen vinden over haer binne 

schot tot laste van de rijkste.  



111 
 

 

{40 verso} 

 

 

[in marge: van den ordonnantie van 30m lb. bij de gecommitteerde raden gegeven] 

 

Op’t schrijvens van de Gecommitteerde Raden van desen Quartiere, van den 23ste dezer 

maend, ten fine uijtte capitale leninge, alhier soude mogen werde gelicht en de voldaen, een 

ordonnantie van 30m lb., aen den commis gegeven etc.; heeft de vroetschappe als nogh bij 

voorgaende rezolutie gepersisteert, namentlijk den voorsz. ordonnantie niet en zal betalen, 

voor  en aleer de questie van’t  collegie sal wesen gesleten; ende daer toe convocatie in desen 

quartiere zal wesen gedaen, en datmen de gecommitteerde 

 

 

161 

 

 

29en November 1600. 

 

[in marge: Raden ’t selve zal aenschrijven] 

[in marge: Quijtscheldinge bij burgemeesteren te passeren van de stadts  landen, anno 97 

verkogt] 

 

heeft de vroedschappe gehoort ’t geproponeerde hen voorgestelt, de heeren burgermeesteren 

gecommitteert omme van deser stede wegen ten behoeve van de kopers van de landen anno 

97 verkogt, te passeren quijtscheldinge daer toe nodigh zijnde. 

 

 

[in marge: d’volsters haer loon van de Meppeler turff verhoogt.] 

 

ten selven dage is op ’t versoek van de volsters haer loon van ’t volle van de swarte en 

graeuwe Meppeler turff, promiscue verhoogt tot 4 stuijvers het hondert 

 

 

[in marge:’t versoek van Willem Willemsz. tot Egmont, om quijtscheldinge] 

 

Op ’t versoek van Willem Willemsz. tot Egmont, om quijtscheldinge van 35 gulden, als reste 

van de pacht van de tienden van den jare 96, is verstaen dat den thezaurier hem zal informeren 

op te qualiteijt van den borgen ende indien dezelve souffisant zijn, procederen tot inninge van 

deselve penningen, indien niet dat men als dan naerder op ’t versoek zal letten, ende 

disponeren sulcx en als men bevinden zal te behooren. 

 

 

[in marge: Grietgen Joosten, haer leven lanck 6 gulden ’s jaers.] 

 

ten voorschreven dage is op ’t versoek van Grietge Joosten, weduwe wijlen Jan Gerritsz. mits 

hare ouderdom 

 

 

[161 verso] 

 

uijt gratie geaccordeert, dat sij zal genieten de helft van 12 gulden ’s jaers, die haren 

voorschreven man in sijn leven geaccordeert waren en dat haer leven lang gedurende. 
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[in marge: Lijsbeth Jans dogter eertijts conventuale, haer alimentatie penningen verhoogt.] 

 

{50} 

 

Ten selven dage is nogh op ’t versoek van Lijsbeth Jans dogter eertijts ongeprofesside 

conventuale in ’t jonge Baghijn Hoff, nu huijsvrouwe van Jan van Malsen woonende tot 

Utrecht, ten sijne haer alimentatie penningen van 25 gulden tot 33 gulden ’s jaers soude  

werde verhoogt etc., is haer ‘t selve geaccordeert, te genieten met het eerste verndel jaers dat 

verschijnen zal. 

 

 

[in marge:’t versoek van den predicant tot Sassum, om betalinge van sijn dienste als 

conrector, in dese stadt.] 

 

Ten selven dage nogh gehoort ‘t schriftelijk versoek van Isbrant  Reijersz. van Haerlem, 

predicant  tot Sassum, om betalinge van vier maenden dienste bij hem de schoole alhier als 

conrector gedaen, voor de maenden November en Decembris anno 72, Januarius en 

Februarius anno 73 etc., sijn burgermeesteren geauthoriseert  om de rekeningen van deselve  

jaren na te sien, off de voorschreven maenden ook betaeld zijn, en indien niet hem te 

contenteren  naer behooren.     
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[in marge: Ordonnantie op ’t leggen van de markt schepen, en ’t maken van een 

Havemeester.] 

 

Sijn voorts ten selven dage de heeren schout, burgermeesteren ende Geregte bij den 

vroedschappe geauctoriseert, omme metten eersten te maken ende te doen publiceren, seker 

bequame ordonnantie op ’t leggen van de marktschepen des vrijdaegs en zaturdaegs alhier ter 

markt komende, ’t zij om te verkopen ofte kopen tot beter gebruijck van water van Lutke 

Oudorp, ende meerder gerijff van de huijsluijden ende andere ter markt komende, en dat zij 

tot beter onderhout van deselve ordre, sullen stellen een bequaem persoon tot havenmeester, 

tot al sulke gage als zij ter minster kosten sullen konnen accorderen, ende is verstaen dat de 

gedende schuijten van Schagen, Barsingerhorn, Nijdorp en Winkel, gekeurt sullen werden te 

leggen bewesten wijve Jan Vaersbrug, en aldaer met haer greijnen markt te houden, en datte 

markt van de greijnen van de Zijpe komende daer aen vervolgen en verheelt zal worden 

opwaert aen, na en op ten Voordam, ten ware d’voorschreven heeren schout, burgermeesteren 

ende Geregte beter vonden, minder getal van groote schuijten aldaer te keuren. 

 

 

[162 verso] 

 

 

[in marge:’t Versoek van den deken enden Raets van ’t Weversgilde]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

{50 verso} 

 

is nogh den selven dage den deken ende Raets van ’t wevers gilde op haer versoek 

geaccordeert, confirmatie van sekere stemminge bij morgensprake beslooten, medebrengende 
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dat de gildebroeders in gebreke wesende, om met een overleden gildebroeder ter begravenisse 

te gean, soude werden een stuijver ten behoeve van den armen van ’t selve gilde  

gegeven; mits dat sulx alleen plaetse hebben over de gildebroers die bij huijs, gesont, ende 

daer toe geinsinueert sullen sijn; Ende nopende haer tweede versoek ten fine de Mennoniten 

swarigheijt makende, om verkooren sijnde tot Deken ofte Raet van ’t voorschreven gilde, 

verbeuren soude sekere somme ten behoeve van den armen; is verstaen dat de Mennoniten 

verkoren sijnde totte voorschreven ampten, de selve sullen bedienen ofte mogen redimeren 

met twee gulden, mits datse daer mede gelijke vrijheijt sulle genieten als off zij een jaer 

gedient hadden. 

 

19 december 1600 

 

 

[in marge: burgermeesteren geauthoriseert om vroedvrouwen aen te mogen nemen.] 

 

Sijn burgermeesteren geauthoriseertte mogen handelen, met een Lobbeken Pieters, nagelaten 

weduwe vanWessel Engbertsz. ende geinformeert sijnde tot haer genoegen van hare 

souffisantheijt, d’ selve mogen 
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aennemen tot stadts vroedvrouwe,en gageren met 50 guldens ’s jaers als anderen zijn 

genietende; endevoorts te mogen andere vrouwentotten selve dienste admitteren, dogsonder 

gagie. 

 

 

[in marge: Gerrit Adriaensz. Wieringen tot Groet, atterminatie van  3  jaren.] 

 

Op ’t versoek van Gerrit Adriaensz. Wieringhen woonende tot Groet,daer bij hij vertoont dat 

hij aen de stadt schuldig is de somme van 84 gulden, ter cause van lanthuer, ende ’t verloop 

van sijne saken mits quade avonture ende versoeke atterminatie van ses jaeren, ende is hem 

gegunt aterminatie van den tijd van drie jaren, mits stellende goede ende souffisante borgen, 

ten genoegen van Burgermeesteren. Nopende ’t collecteren van de bier accijs .29e dito 51, 

Alsoo de acchijs op de bieren mitsgaders de wage in de veijlinge zijn opgehouden geweest 

ende niet en konde verpacht worden; is goetgevonden en geresolveert, dat burgemeesteren 

nopende de bier acchijs met een bequaem persoon en onder souffisante versekertheijt sullen 

mogen handelen tot op 40 ponden daegs, ende soo niemant en komt, dat men dan den selven 

acchijs soude collecteren bij eene van de vroedschappe, en  

 

 

[163verso] 

 

dat bij beurten van acht dagen tot acht dagen, des sullen de collecteurs voorschreven 

gehouden sijn gereet geld te nemen over d’ selven acchijs. 

 

 

[in marge: Beroerende de wage accijs.] 

 

Belangende de wage is verstaen dat burgemeesteren van gelijken soude mogen handelen met 

een goeten legael persoon, ende komen op vijfftig gulden en daer ontrent minder als de 

voorschreven wage opgehouden is, en soo der niemanten komt, dat sij dan bij provisie iemand 
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souden deputeren, om de voorschreven collecte te doen, tot dat anders daer inne soude wesen 

versien en geordonneert. 

 

 

[in marge: Mr. Pieter Oolfsz., organist, vrijheijt van stadts accijs.] 

 

Ten selve dage is gelesen de requeste van Mr. Pieter Oolofsz., organist deser stede, daer bij 

hij vertoont dat hij verscheijden moeijten heeft gehadt mette klocken en ’t uerwerk op ten 

tooren van de wage, ende versogt is geweest om de psalmen ende andere stucken te 

componeren om op ten nieuwen ton te setten ende helpen steken; ende voorts presenteerde 

selfs somtijds de stadt met het spelen op de klocken te vereeren; versoekende daer boven 

onder andere vrijheijt van de stadts acchijsen etc., en is hem 
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d’ voorschreven vrijheijt, dogh onder de voorgaende prezentatie geaccordeert. 

 

{51 verso} 

 

 

[in marge:’t vrachtloon van ‘t mat zout, West Indisch en ijves zout verhoogt.] 

 

Is nogh ten selven dage gelesen een requeste, daer bij de deken ende Raets van ’t schippers 

gilde alhier, te kennen geven, dat huijdendaegs uijt West Indien ende verscheijde andere 

plaetsen, grofzout werd gebrocht, ’t welk ongelijk swaerder is als ’t Spaenszout, sulks dat ’t 

hondert van ’t voorschreven zout wel tien lastenswaer is, ende dat zij van ‘t voorschreven 

sware zout, tot nog toe niet meer hadden genoten van ‘t hondert, als van ’t Spaensch zout, 

versoekende verhoginge van haerloon over ’t selve groff zout naer advenant en proportie 

van’t Spaensche zout etc, ende is goet gevonden dat de ordonnantie zal werden verhoogt met 

10 stuijvers op ‘t hondert mat zout, ijves zout, en West Indisch zout. 

 

2en januari 1601 

 

[in marge: Off men de gevangenen alhier sittende; vier zal doen hebben.] 

 

Is voorgeslagen off men de gevangenen die hier sitten, ende uijt Vlaenderen gekomen zijn, 

mits de groote koude zal vier doen hebben off andersijts accomoderenende is goetgevonden 

dat mense zal doen logeren in de kelder, ende 

  

 

[164verso] 

 

daer mogen (des noot zijnde) accommoderen met een wagen ofte ketel met heete colen. 

 

8e jannuarij 1601 

 

 

[in marge: De collecte van de bieraccijs te doen beurt om beurt bij die van de vroedschappe.] 

 

is voorgeslagen, dewijle een van de burgermeesteren zal moeten trecken op ten dagvaert tot 

Hooren ende Mr. Adriaen Anthonisz. burgermeester is ontboden en vertrecken zal naer Den 

Hage, ende mitsdien zeer ongelegen is voor burgermeesteren om te doen de collecte van den 

bijeraccijs off niet goet en ware ijmant uijt de vroetschap te deputeren, die continuelik voor 
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dit saijsoen de voorschreven collecte soude doen; ende is verstaen ende goetgevonden, dat 

men zal persisteren bij voorgaende resolutie, ende de voorschreven collecte te laten doen bij 

burgermeesteren, schepenen ende vroetschappen, bij beurten van acht dagen tot acht dagen. 

 

 

[in marge: Steenhuijs tot Hoorn te continueren in ’t collegie van gecommitteerde raden.] 

 

is nog ten selven dage de burgermeesteren Jacob Willemsz. Steenhuijs opnieus gecommitteert 

ende gecontinueert om voor dit loopende jaer van 1601, van wegen deser stede te besongeren, 

in ’t collegie van de gedeputeerde raden van West-Vrieslant en den Noorderquartiere. 
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[in marge:  

  

{52} 

 dagvaert tot Hoorn op ten iien januarii 1601] 

[in marge: nopende de 111cm pond bij anticipatie op te brengen en de quote van 

desen quartiere daer in te vinden] 

 

Is nog ten selven dage in communicatie van de vroetschappe geleijt zekere missive van de 

gecommitteerde raden vanWestvrieslant ende Noorderquartiere. Met eenige bijgevoegde 

poincten waerop ter vergaderinge van de steden van desen quartiere opten iie deser binnen 

Hooren resolutien sullen werden ingebragt. Ende nopende ’t iste poinct van te helpen adviseren 

bij wat middelen de quote van desen quartiere zal werden gevonden in de iiicm pond die bij 

anticipatie opgebragt moeten werden, zijn de gedeputeerdens gelast om te proponeren dat 

ygelik stadt in de zijne zulke ordre ende middelen zal mogen ramen om hare quote te 

furneren, als zij naer gelegentheyt goet sullen vinden 

 

[in marge: nopende de quote van desen quartiere te vinde in de iicm pond over de steden en ’t 

plattelant] 

 

Op ’t 2den poinct om te helpen adviseren bij wat maniere de quote van desen quatiere 

gevonden zal mogen worden in de iicm pond d’een helft over de steden ende de ander helft 

over de plattenlande op te brengen zonder restoir; zijn de gedeputeerdens gelast om voor te 

slaen, dat men den ontfangers van de gemene middelen zal doen procederen tot inninge van 

de restanten om daeruyt zoo vele mogelik d’voors. quote te vinden. Ende voorts den 

gecommitteerde raden te authoriseren om daer en tusschen door d’voors. ontfangers een 

goede somme van penningen te doen negotiëren tot subventie van de meeste noot van den 

landen (mits dattet remboursement weder zal geschyeden uytte voors. restanten) ofte alsulke 

andere middelen helpen ramen ende resolveren, als zij ten meesten dienste van den lande ende 

minste quetse van de ingesetenen van dyen bevinden sullen te behooren  

 

  

[in marge: eenige personen te committeren tot hooringe en sluytinge van de rekening van de 

respective ontfangers] 

 

Op ‘t 3de poinct sprekende van eenige personen te committeren tot hooringe ende sluytinge 

van de rekeningen van de respective ont fangers, zijn de gedeputeerdens gelast om daertoe te 

nomineren Doede Janszoon Medemblik, oudburgermeester  
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Op ‘t 2de poinct off men zal persi steren bij voorgaende resolutie daerbij goetgevonden is, dat 

uyt  
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[in marge: van 2 bequame personen te brenge in den hoogen en provintialen rade, mitsgaders 

in de rekenkamer] 

 

d’ingeborenen ende ingesetenen van desen quartiere twee gequalificeerde personen sullen 

dienen als raiden, soo in den hoogen als provincialen raden ende in den rekenkamer twee 

personen, een als rekenmeester ende een als auditeur. Is goedgevonden bij d’voorgaende 

resolutie te persisteren, mits dat deselve gevordert werde in bequame tijt ende gelegentheyt  

 

 

[in marge: 52 verso ’t versoek van Lambregt Willemsz. Zellecaert, presenterende aen ‘t 

lant in betalinge van sijn schulden, zijn huys en erve etc.] 

 

belangende ’t versoek van Lambert Willemsz. Zellicaert pagter van verscheyde imposten, 

tenderende teneynde de gecommitteerde raden van Staten van Westvrieslant en den 

Noorderquartiere, om zekere consideratiën in de requeste breeder verhaelt, gelieve aen te 

nemen in voller betalinge van zijn agterwesen uyt sake van verscheyde pagten en borgtogten 

gesproten, zijn huys en erve daer hij in woont, ofte hem te consenteren, dat hij ’t selve huys 

metten eersten ende ten meesten oorboir selffs soude mogen vercoopen ende de kustingbrieff 

daervan komende over te nemen in betalinge als boven etc. Zullen de gedeputeerdens 

aenhouden ten fine men met desen suppleant zoude willen civiliseren zoo vele doenlijk ende 

buyten schade van ‘t gemenelant ofte infractie van voorgaende resolutie zal kunnen 

geschieden.  

 

 

[in marge: ’t versoek van Claes Aerians van Winkel, versoekende ontslaging uytte 

apprehensie en atterminatie etc. ] 

 

Op ’t versoek van Claes Adriaensz. van Winkel, die uyt zake van sijn groot agterwesen, mede 

uyt verscheyde pagten ende borgtogten spruytende gestelt was in apprehensie, tenderende tot 

ontslaginge uytte voors. hegtenisse, remissie ende quytscheldinge van ’t gunt hij uyt sake van 

borgtogte schuldig is ende voor de reste atterminatie etc. sullen de gedeputeerdens mogen 

proponeren, dat men desen suppleant zoude mogen eenige quytscheldinge doen van ‘t gunt hij 

als borge schuldig is ende voor de reste vergunnen gracelicke termijnen, maer nopende zijn 

eygen schulden dat men hem niet en zoude ontslaen voor en aleer hij cautie zal hebben gestelt 

van te betalen op drie halve jaren  

 

 

[in marge: ’t Versoek van de kinderen en erfgenamen van Gerrit Pietersz. Bennink om 

quytscheldinge en atterminatie] 

 

 Opte requeste van de kinderen en effgenamen van Gerrit Pietersz. Benninck in zijn leven 

pagter van verscheyde gemenelants imposten, daerbij zij versoeken quytscheldinge ende 

atterminatie etc. sullen de gedeputeerdens beneffens d’andere steden mogen vergunnen 

alsulcke           
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atterminatie als zij uyt de gelegentheyt van de zake bevin den sullen te behooren 

 

{53} 

 

 

[in marge: ’t versoek van Pieter Claesz. Van Haringcarspel om quytscheldinge] 

 

Opte requeste van Pieter Claesz. van Haringcarspel als borge ende medestander van Laurens 

Jansz. van Haringcarspel, versoekende quytscheldinge etc. is verstaen dat die gedeputeerdens 

in desen favorabelijck zullen mogen adviseren  

 

 

[in marge: versoeck van Claes Pietersz. van Schoorl om te hebbe atterminatie van 5 off 6 

jaren] 

 

Op te requeste van Claes Pietersz. buyrman tot Schorel als getrout hebbende Aeff Floris, de 

weduwe wijlen Aerian Cornelisz. Groen in zijn leven pagter van verscheyde imposten, 

versoekende atterminatie van vijff ofte ses jaren etc. sullen de gedeputeerdens gesupponeert 

dat de suppliant conform voorgaende resolutie een vierde part van zijn agterwesen betaelt 

heeft, mogen consenteren gelijke atterminatie als andere genoten hebben, ingaende de voors. 

atterminatie van de tijt van de voors. zijne betalinge.  

 

 

[in marge: versoek van Dirk Jacobsz. Stoop om te hebbe atterminatie van 8 jaren] 

 

Op ’t versoek van Dirk Jacobsz. Stoop pagter van verscheyde imposten om te hebben 

atterminatie van acht jaren, sullen de gedeputeerdens mogen consenteren alsulke atterminatie 

van drie halve jaren, van dees tijt inne te gaen 

 

 

[in marge: versoek van Pieter Gijsbertsz. Prins om atterminatie van 7 off 8 jaren] 

 

Op ’t versoek van Pieter Gijsbertsz. Prins tot Schagen, pagter van verscheyde imposten om te 

hebben atterminatie van seven offte agt jaren, zullen de gedeputeerdens mogen consenteren 

alsulke atterminatie als anderen genoten hebben. Welverstaende indien ‘t een oude restant is.  

 

 

[in marge: versoek van Anthoni Hagenoi om quytscheldinge van 900 gulden] 

 

Op ’t versoek van Anthoni Hagenoy pagter geweest zijnde van de hoornbeesten tot Schagen, 

ingaende 1e octobris 99 om te hebben quytscheldinge van de somme van 900 gulden als 

restoir van de selve pagte. Is goetgevonden dat de gedeputeerden ’t selve versoek zullen 

affslaen.  

 

[in marge: versoek van Gerrit Symonsz. smeersmelter om quytscheldinge ven 518 pond] 

 

9e januari daeraen volgende voortgevaren zijnde mette poincten van de voors. beschrijvinge is 

op ’t versoek van Gerrit Symonsz. smeersmelter, eertijts pagter van ’t gemael tot Hooren, 

versoekende quytscheldinge van 518 pond, zullen haer de gedeputeerdens haer naerder 

informeren op de waerheyt van des suppliants te  
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kennen geven ende daernaer in der sake te adviseren als zij ten meesten dienste van den lande 

ende naer gelegentheyt van de zake bevinden sullen te behooren  

 

 

[in marge:  

 

{53 verso}  

 

versoek van Goose Jacobsz. van Texel, om atterminatie van zekere jaren] 

 

Op ’t versoek van Goosen Jacobsz. van Texel uyt zake van verscheyde pagten van agteren 

zijnde omtrent de somme van 1500 gulden omme te mogen genieten atterminatie van zekere 

jaren, zullen de gedeputeerdens zijn versoek affslaen, indien off voor zoo veele zijn 

agterwesen is nieuwe schult ende van de oude restenten vergunnen atterminatie in conformite 

van voorgaende resolutie  

 

 

[in marge: versoek van Pieter Jansz. Brist om quytscheldinge van een 3de part van 

sijn agterwesen] 

 

Op ’t versoek van Pieter Jansz. Brist van Texel, eertijts pagter van den impost op te byeren 

over ’t selve eylant om te hebben quytscheldinge voor een derde part van sijn agterwesen 

ende voor de reste atterminatie voor vier jaren, sullen de gedeputeerdens den suppliant mogen 

vergunnen atterminatie in conformite van voorgaende resolutie  

 

 

[in marge: 

versoek van Griet Everwijn om te hebben atterminatie van zekere jaren] 

 

Noopende ’t versoek van Griet Everwijns vanwegen haer soon Gerrit Everwijn, wonende op 

‘t Westeynde van Vlielant, schuldig zijnde van nieuwe pagt de somme van omtrent 200 

gulden ende van ouwe pagt omtrent 700 gulden omme te hebben atterminatie etc. zullen de 

gedeputeerdens van de oude schult mogen vergunnen atterminatie, van de nieuwe schult nihil, 

al in conformite van voorgaende resolutie  

 

 

[in marge: versoek van schout Ponciaen om quytscheldinge en atterminatie] 

 

Nopende ’t versoek van Ponciaen  Jansz. schout tot Haringcarspel ten agteren zijnde uyt zake 

van de impost op de byeren, al in den jare 85 bij hem gepagt zekere merkelijcke somme, 

omme te hebbe nopens d’eene helft quytscheldinge en nopens d’andere helft atterminatie, 

zullen de gedeputeerdens  ’t selve versoek affslaen, ten ware zij uyt naerder onderregtinge 

bevonden te behooren.  

 

 

[in marge: versoek van die van Limmen] 

 

Nopende ’t versoek van die van Limmen om te mogen korten aen zekere restanten van hare 

verpondinge d’oncosten aldaer gedaen bij eenige compagniën ruyteren en voetknegten in ’t 

deurtrecken na Medenblik gedaen etc. zullen de  gedeputeerdens ’t voors. haer versoek mogen 

accorderen tot redelijke taxatie indie bevonden wort dat die van Limmen daer voren niet en 

hebben genoten.  
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{54} 

 

[in marge: Versoek vanwegen desen stede gedaen, nopende de translatie van 't collegie etc.] 

 

Belangende 't leste poinct, sprekende van het verzoek der burgermeesteren deser stede, 

nopende het transport van ’t collegie etc., zijn de gedeputeerdens gelast om bij alle mogelijke 

middelen te arbeyden ten fijne 't collegie voors. t' eenemael ofte tenminsten voor de halve tijt 

van 't jaer hyer zoude mogen werden getransporteert ende voorts op alle andere voorvallende 

zaken te helpen, adviseren ende ten meeste dienste van den lande resolveren. 

 

 

[in marge: gecommitteert dus op ten dagvaert tot Hoorn] 

 

Zijn voorts gecommitteert om de voors. resolutien tot Hooren inne te brengen Pieter Florisz. 

van Teylingen, burgermeester, Doed Jansz. Medenblick ende Jacob Willemsz. Steenhuys, 

oudburgermeesteren ende Harck Jansz. van Houten, secretaris deser stede. 

 

 

[in marge: den officier gelast om te stellen in apprehensie Aelbert Gerritsz. Biersteker van de 

3 haringen.] 

 

Is nog tenselven dage in de vroetschappe voorgedragen dat den officier daegs te voren door 

last van burgermeesteren gecomen zijnde ten huyse van Aelbert Gerritsz. biersteker van de 

drie haringen om t' ondersouken off hij daer ten huyse geen byermaten en zoude vinden. 

Aldaer gevonden heeft sittende om den haert acht ofte 

 

negen personen, drinkende uyt tapkannen, zulx dat hij apparentelijck zijn byer bij de kanne 

heeft gesleten ende de gemene middelen gefraudeert ende dat de voors. officier in 't doen van 

't voors. ondersoek door den voors. Aelbert Gerritsz. is verhindert geworden, ende is verstaen 

dat burgermeesteren den officier vooruit sullen belasten om de voors. Aelbert te stellen in 

apprehensie uyt zake van de voors. resistentie bij hem gepleegt, ende aengaende de apparente 

sluyckinge dat hij denselven  dienaengaende zal causeren in conformite van d' ordonnantien 

daervan zijnde. 

 

 

[in marge: stads rogge te doen verkoopen] 

 

Is mede ten selven dage voorgeslagen off niet goet en was mitte d'apparente affslag die 

voorhanden is, de stads rogge te doen verbacken, ende is verstaan dat burgermeesteren den 

oirbaer daermede sullen mogen doen, mits vercoopende deselve aen de backers ofte 

korenkoopers tot een reselijke prijse ofte anders. 

 

13e jannuary 1601 

 

{54 verso} 

 

[in marge: rapport van de gedeputeerdens, geweest zijnde op ten dagvaert tot Hoorn] 

 

Bij Pieter van Teylingen, burgermeester, Jacob Willemsz. Steenhuys ende Doed Jansz. 

Medenblick, oudburgermeeesteren en Harck Jansz. van Houten, secretaris 
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deser stede gedaen rapport van haer wedervaren op ten lesten dagvaert tot Hoorn gehouden  

waer nijt verstaen worden, dat alzoo die gedeputeerdens van Hooren terselven dagvaert 

wesende zeijden gelast te wesen in geen besoinge te treden op eenig van de poincten in 

beschrijvinge gebragt ten ware het poinct mede in beschrijvinge gebragt nopende de 

residentie van ’t collegie werde nagelaten ende bij die van Alkmaer belooft worde dat  

van ’t selve poinct noit meer en soude werden vermaent en ’t selve niet konnende obtineren 

ook dadelick uijtte vergaderinge zijn vertrocken geweest, gelijck mede bij d’onsen geschijet 

is, dat mitschien ook d’andere steden re infecta gescheijden zijn, zonder datter een van de 

poincten van beschrijvinge aft gehandelt is ende dewijle zijn Extie hadde geschreven aende 

voors. vergaderingen dat ze de voors. sake bij overstemminge ofte andere ongevoeglijke 

middelen niet en souden afdoen maer indien ’t niet gevoeglijk en conde geschieden dat se 

hem ’t selve zouden rescriberen; dat over zulx de gecommiteerde raden 

 

 

[170 verso] 

 

van Westvrieslant en den Noorderquartiere van ’t gunt voors. is zijne Extie hadden verwittigt 

ende ’t voors. rapport bij de vroetschappen deser stede gehoort ende overwogen zijnde, is 

eenpaerlik geadviceert ende geapprobeert ’t gunt bij de voors. gedeputeerdens gedaen was 

ende goetgevonden de zake ins voors. pointen te laten berusten tot naeder occurrentie. 

 

 

[in de marge: De stadt rogge aende backers en andere te verkoopen] 

 

Is nog ten selven dage goetgevonden alsoo geen koopers en quamen te  talen na de stads 

rogge dat men mitsdien burgemeesteren zouden authoriseren dat zij de voors. rogge aen 

backers en anderen ten meesten proffijte en minste schade van de stadt zullen mogen 

verkoopen. 

 

22ste Janu. 1601 

 

{55} 

 

[in de marge: dagvaert tot Hoorn tegens van 23ste Januari 1601] 

 

Is gelesen een missive van de gecommitteerde raden van Westvrieslant ende 

Noorderquartieren van den 19de Januari voors. daer bij deselve versouken dat men wederom 

eenig soude willen deputeren om tegens dinsdag toecomende tot Hooren te compareren met 

voldoen men last om op de missive van zijne Extie (daer van mede copije overgesonden 

werde) mitsgaders 
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de poincten van voorgaende beschrijvinge ende allen anderen voorvallende zaken te helpen 

resolveren ten meeste dienste van den lande; ende is dienvolgens goetgevonden te 

committeren mr. Adrian Antonisz burgemeester, Doedt Jansz. Medenblik en Jacob Willemsz. 

Steenhuijs oud burgemeester ende Hark Jansz. van Houten secretaris deser stede om alsnog 

tot Hooren inne te brengen de resolutie opten 19de Januari lestleden op de voors. poincten van 

beschrijvinge genomen, met expresse last, bij zoo verre die van Hooren als nog onwillig zijn 
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om simpelick ende ’t samen op alle de voors. poincten te besoigneren, dat zij mede van 

gelijken uijtte vergaderinge zullen mogen vertrecken ende t’ besonge laten berusten. 

 

[in marge: Remonstrantie van de pagters van de bieren streckende om te beter te voorkomen 

de menigvuldige frauden etc.] 

 

Is nog ten selven dage voorgelesen een remonstrantie van de pagters van de bijeren bij de 

welke eenige pointen werden voorgedragen 't menigvuldig sluijken en defrauderen van den 

impost mitsgaders een requeste van de bierdragers versoekende dat d' ordonnancie daer bij 

verboden wort het bier te laten werken, in ofte uijt te setten etc., anders als bij gesworen 

dragers zoude 

 

 

[171 verso] 

 

werde geamplieert met sekere peijnen; ende is goet gevonden de voors. remonstantie ende  

requeste te stellen in handen van burgemeesteren om bij deselve rijpelijk geexamineert 

vermindert ende geamplieert te worden zoo zij willen bevinden te behooren. 

 

[in de marge: Dirk Dircx van den Berg en Claes Matheusz genomineert tot raden ter 

admiraliteijt] 

 

ten selven dage is nog geprocedeert tot nominatie van twee personen om bij den Edele heeren 

staten van Hollant en Westvrieslant eene gecoren te worden tot raed in ‘t collegie ter 

admiraliteijt tot Hooren ende zijn genomineert Dirck Dircx vanden Berg ende Claes 

Matheusz, oudburgemeesteren der voors. stede. 

 

 

{55 verso} 

 

26ste Januari 1601 

 

[in de marge: rapport van den dagvaert tot Hoorn] 

 

Hebben mr. Adriaen Anthonisz burgemeester, Doed Jansz Medenblik en Jacob Willemz 

Steenhuijs, oud-burgemeesteren ende Harck Jansz van Houten secretaris desen stede gedaen 

rapport van haer wedervaren op ten lesten dagvaert tot Hooren gehouden, daer uijt verstaen 

worde, dat dije van Hooren alsnog waren onwillig geweest om te hepen resolveren op eenig 

van de poincten in beschrijvinge gebragt, ten ware men alsnog  

   

 

172 

 

[in de marge: nopende de translatie van ´t collegie ijet te stellen bij geschriffte] 

 

wilde naerlaten, ´t poinct sprekende van de residentie van ´t collegie met beloffte van 

nimmermeer daervan meer te sullen spreken. Ende ´t selve geproponeert hebbende waren 

opgestaen ende uijtte vergaderinge gescheijden, zulx dat onse gedeputeerdens daerna mede 

vertrocken zijnde, de geheele vergaderinge wederom re infecta is gescheijden; welk rapport 

bij de gemene vroetschappen gehoort sijnde, hebben deselve geapprobeert ende geadvoueert 

´t gunt bij de voorsz. gedeputeerdens was gedaen ende gebesoingeert, ende worde voorts 

goetgevonden dat men de zaecke in die poincten zoude laten berusten tot naerder occurrentie, 

ende middelertijt bij geschriffte doen stellen alle ´t gunt nopende de translatie van ´t voorsz. 
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collegie tot desen dage toe is gebesoingeert, mitsgaders de redenen daer op ons versoek 

dienaengaende gedaen is gefondeert; ende zijn om ´t selve te doen gecommitteert beneffens 

burgermeesteren in officio sijnde Doed Jansz. Medenblick, Jacob Willemsz. Steenhuijs, Dirck 

Dircx van den Berch, oud-burgermeesteren ende Harck Jansz. van Houten, secretaris. 

 

 

[172 verso] 

 

 

[in marge: Dagvaert tot Hoorn uijtsake en op de poincten als voren] 

 

5e februarij 1601 

 

Is wederom gelesen een missive van de gecommitteerde raden van West-Vrieslant en den 

Noorderquartiere in date den 2e derselven maent tenderende ten sijne dat men als nog eenigen 

souden deputeren om tegens dingsdag doen naestcomende tot Hooren te comen omme ´s 

anderen daegs te treden om besoinge ende te helpen resolveren soo op de missive van Zijne 

Exellentie die opnieus gecomen was (daervan mede copije was overgesonde) mitsgaders op 

de poincten van voorgaende beschrijvinge ende andere voorvallende saken etc. Ende is 

goetgevonden om alsnog te persisteren bij de resolutie op den 22en januari lestleden genomen 

soo nopende het inbrengen van de resolutien op de voorsz. poincten van beschrijvinge als 

oock nopende ´t comportement van onse gedeputeerdens ingevalle die van Hooren als nog 

onwillig zijn om simpelik op alle de poincten in beschrijvinge gebragt te helpen resolveren; 

ende zijn gecommitteert om de voorsz. resolutien inne te brengen Pieter Florisz. van 

Teylingen, burgermeester, Doed Jansz. Medenblik, Jacob Willemsz.  

 

 

173 

 

Steenhuijs, oudburgermeesteren ende Hark Jansz. van Houthen, secretaris. 

 

 

[in marge: ´t versoek der predicanten nopende ´t versetten van de predikstoel] 

 

{56} 

 

Is nog ten selven dage bij burgermeesteren voorgedragen, dat bij de kerkendienaren versogt 

was dat men den predikstoel in de Groote Kerke oostelicker soude willen hangen; ende is 

goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om nopende ´t selve versoek te doen ende daer 

inne disponeren als zij bevinden sullen te behooren. 

 

 

[in marge: nominatie van tresoriers in plaetse van Sonnevelt] 

 

Is nog ten selven dage geprocedeert totte nominatie van twee personen om uijtten selven 

eenen gecosen te werden bij Zijne Exellentie tot tresorijen in de plaetse van wijlen mr. 

Heijndrick van Sonneveldt, ende zijn daer toe genomineert Jacob Gerritsz. Calff ende Pieter 

Mathijsz. Raephorst. 

 

 

[in marge: nopende de restanten van den overleden thesaurier] 
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Is mede ten selven dage goetgevonden dat de weduwe van wijlen mr. Heijndrick van 

Sonnevelt in zijn leven thesaurier deser stede de agtergelaten restanten zal innen off deselve 

aen den toecomende thesaurier overleveren gejustificeert, mits pro rata daer 

 

[173 verso] 

 

tegens missende in de ordinaris emolumenten. 

 

8e februarij 1601 

 

 

[in marge: Rapport van de dagvaert tot Hoorn] 

 

Hebben de voorsz. gedeputeerdens geweest hebbende op ten dagvaert tot Hooren gedaen 

rapport daer uijt men verstaen heeft, dat die van Hooren nog niet naerder en zijn te bewegen 

geweest als in de twee laeste vergaderingen geschiet was ende waren wederomme uijtte 

vergaderinge gescheijden zonder te willen resolveren ten ware het voorsz. poinct nopende de 

translatie van ´t collegie, werde nagelaten als voren, zulx dat bij de andere steden ook niet en 

hadde gebesoingeert kunnen werden ende de vergaderinge wederomme re infecta is 

gescheijden welk rapport gedateerd zijnde is bij de gemene vroetschappen voorts 

geapprobeert ende geratificeert ´t gunt bij de voorsz. gedeputeerdens was gedaen ende 

gebesoingeert. 

 

{56 verso} 

 

 

[in marge: Versoek van de schippers] 

 

Is nog tenselven dage goetgevonden ten versoeke van de deken ende raets van ´t 

schippersgilde dat als een schuijt die op zijn beurt leijt om naer Amsterdam te varen niet en 

can wegkomen door de  
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menigte van ´t ijs ende daerover op dien dag een schuijt van Amsterdam komt, zoo sal die 

man die nog aen de kaeij leijt, sijn beurt nog behouden, maer soo ´s anderen daegs nog een 

schuijt aen komt van Saerdam,, groot 10 last ofte meer ende die regte vaert comt varen tot 

aenden boom, hetzij met gewelt van breken off andersints, zoo sal die man die aen de kaeij 

leijt zijn beurt verliesen, sonder daer iet meer op te versoeken ende dan na het vriesen sullen 

de twee eerste dagen t´ samen zijn; voorts ook diegene van Alkmaer vaert ende onderwegen 

bevriest, dat hij t´Amsterdam niet en compt, die zal met diegene die t´ Amsterdam zijn de 

twee eerste dagen t´zamen hebben ende al moesten eenige van hun ledig weerom varen deur 

dien datter meer veerschuijten zouden mogen wesen als in de voorsz. 2 dagen veeruren sullen 

agter t´zamen zijn metten anderen. 

 

 

[in marge: renovatie en ampliatie keur nopende ´t maken van hoetges] 

 

Is nog ten selven dage goetgevonden dat men de keur nopende het maken van de hoetges 

geëmaneert zulx sal amplieeren, dat men niet allen geen hoetgens, maer ook geen armen, 

houpen offte cruijcen zouden moeten maken ofte 
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[174 verso] 

 

het kleet over de kist leggende met eenige groente gecoleurde noppen ofte ijet anders te 

benaeijen ofte te behangen, zonder aenschouw te nemen off de voorsz. hoetges etc. in ´t 

weeshuijs ofte elders gemaect zoude mogen wesen. 

 

19e februarij 1601 

 

 

[in marge: stadsrogge te verkoopen] 

 

Is bij burgermeesteren wederom voorgeslagen dewijle de rogge wederom begint te willigen 

ende op te slaen off men met de verkoopinge van de stadsrogge zoude voortgaen ofte niet. 

Ende zijn de voorsz. burgermeesteren bij de vroetschappen geauthoriseert om mette voorsz. 

vercoopinge voort te gaen tegens 90 goutguldens ofte daer omtrent. 

 

 

[in marge: nopende ´t remedieren van de faulten van ´t nieuwe uerwerk] 

 

Sijn van gelijken burgermeesteren geauthoriseert om eenige personen ofte meesters hun dijes 

verstaende te hooren speelen van de faulten bevonden in ´t nieuwe uijrwerk in ´t 

heijligeesthuijs ende de hunne advijsen nopende ´t remedieren van de voorsz. faulten zoo ´t 

haer goetdunken zal te volgen. 

 

{57} 

 

 

[in marge: beschrijvinge in Den Hage belangende de ontlastinge van ´t gemenelant van de 

lasten die mette consenten niet kunne vervalle worden] 

 

Is nog ten selven dage gelesen een missive van de gecommitteerde raden van de Staten van 

Hollant ende West-Vrieslant in dato den ... februarij tenderende ten sijne d´Edelen 

 

 

175 

 

ende steden door hare gedeputeerdens tegens den 20en der selver maent ´s avonds precise inde 

herberge in Den Hage wilden compareren om ´s anderen daegs in besoinge te mogen treden 

op de poincten van beschrijvinge neffens de voorsz. missive mede overgesonden ende in de 

vroetschappe hier voorgelesen ende dienvolgens op die voorsz. poincten gedelibereert zijnde. 

Ende eerst op het 1ste ende 2de poincten sprekende van te letten, adviseren ende resolveren op 

te versogte consenten totte beleijdinge van de oorloge te water ende te lande voor den 

loopende jare 1601 ende sonderlinge te examineren hoe de landen in ´t generael ende de 

landen van Hollant ende West-Vrieslant in ´t pariculier haer van de lasten dije zij met hare 

gedragen consenten ende in de voorsz. vergaderinge nog te dragen niet en zouden kunnen 

vervallen mette bequaemste middelen sullen ontlasten, etc. Is goetgevonden dat de 

gedeputeerdens sullen aenhooren de propositien van de andere steden ende leden ende indien 

eenige swarigheijt mogte ontstaen ofte nieuwe consenten vereijst worden, dat zij in sulken 

gevalle zullen mogen overschrijven ende naerder  last versoucken. 

 

 

[175 verso] 
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[in marge: van de resumptie ende redres van de oude en nieuwe ordonnantien, etc.] 

 

Noopende ´t 3de poinct sprekende van de resumptie ende eijntelik arrest van alle de 

ordonnantien der middelen van contributien zoo wel oude als nijeuwe, etc. ende op ´t 

invoeren der selven bij verpagtinge offte andersints zijn de gedeputeerdens gelast omme ten 

besten van de gemene zaacke de voorsz. ordonnantien te helpen redresseren ende wat belangt 

de ordonnantien van de bijeren dat voorsz. gedeputeerdens boven andere voorslagen eertijts in 

dese vroetschappe gedaen mede sullen voorslaen dat gene tappers voortaen en zouden worden 

toegelaten dan bij expres consent ofte octroij ende dat de brouwers ofte bijerstekers niet en 

zouden mogen eenijge bijeren uijtsetten ofte versenden boven een ton dan bij ordinaris 

veerluijden ofte bijervoerders. 

 

{57 verso} 

 

[in marge: Beroerende de ordonnantie op ten opheve van de xxve penning] 

 

Nopende ´t 4de poinct nopende de drie ordonnancien gemaect op den opheve van den xxve 

penning van alle goude, silvere, sijde, fluwele, linnen lakenen, etc. goud, silver, loot, tin, etc., 

sijroopen, heunich2 en andere specerijen, etc. zullen de gedeputeerdens mogen consenteren in 

de voorsz. impositie van den xxve penning, maer aengaende de ordonnancien zullen deselve 

rejecten 
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ende verwerpen, alsoo niet verstaen en wort, dat op deselve ordonnantie 't voorschreven 

middel eenpaerlick ende proffijttelick canworden gepractiseert, zullen nijet te min aenhooren 

de voorsalgen bij d'andere steden te doenende zoo eenige bequamen voet, bij denselven 

voorgedragen wert, daer op dit middel in ’t zweijn gebracht zoude mogen worden, zullen 't 

selve mogen amplecteren. 

 

 

[in marge: van de maentelijke contributie ofte ruijtergelt.] 

 

Noopende 't 5 de poinct sprekende van de naerden examinatie van de capitale maentelicke 

contributie,in de voorgaende vergaderingen voorgedragen, sullen den gedeputeerden denselve 

contributie offslaen, ende in plaetse vandien voorslaen, dat men 't equivalent vandien zoude 

mogen vinden bij repartitie over de steden ende plattenlande, mits dat elke stadt daer na haere 

quote sullen mogenvinden bij maentelijcke contributie, over hare rijkste burgeren. 

 

 

[in marge: Verhooginge op de verpondinge etc,] 

 

Op 't 6 de poinct sprekende van de verhooginge van eenige gemene middelen, ende te 

resolveren op te nieuwe middelen in de leste dagvaert, zoo bij verscheijde steden van Hollant 

en Westvrieslant, als bij de  

 

                                                 
2  Is waarschijnlijk honing. 
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gedeputeerde van Zeelant voorgeslagen, begrepen in de notule betreffende d' voorschreven. 

pointen van beschrijvinge gaende, en de eerstnopende de verhooginge van de verpondingen 

over de steden ende dorpen voor een reijse te doen met iii duizend ponden tot laste van de 

eijgenaeren sijn de gedeputeerden gelast deselve verhooginge eerst te difficulteren, doch 

naerden verhoog sijnde zullen daer inne mogen consenteren ende bewilligen. 

 

 

[in marge: Verhooginge impost op te wijnen] 

 

Noopende de nieuwe voorgeslagen verhoogingen op ten impost op de wijnen te betalen op 't 

eerste inkomen zijn de gedeputeerde gelast om daerinne te mogen consenteren. 

 

{58} 

 

 

[in marge: Verhooginge impost op te bieren tot laste van de tappers] 

 

Gelijk de voorschreven. gedeputeerdens van gelijken gelast zijn om te consenteren in de 

verhoogingen van den impost op te bijeren tot laste van de tappers, besonder ten plattenlande 

jegens den xvi stuivers van de steden. 

 

[in marge: impositie op de boter en caes] 

 

 

Belangende de verhogte xii stuivers op elke hondert pont soetemelcx caes ende van de schape 

casen naer advernant; ende twee guldens voor elk halff vat boters, zijn de  
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gedeputeerden gelast om 't zelfe te difficulteren en aff te slaen. 

 

 

[in marge: Convoij van de eene provintie op de ander.} 

 

Rakende het versogte convoij van de goederen gaende van d'eene provintie op d'andere, in 

plaetse van de licenten, zullen de gedeputeerdens daer inne mogen bewilligen. 

 

 

[in marge: impositie op de tractementen.] 

 

 

Zullen van gelijken bewilligen in een redelicke impositie op de tractementen. 

 

 

[in marge: Lastgelt.] 

 

Mitsgaders in eene redelicke impositie bij forme van lastgelt, te heffen van alle schepen die 

behouden reijsse in den aenstaende jare sullen doen. 

 

 

[in marge: nieuwe middelen voor te slaen.] 
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Noopende 't 7 de poinct van beschijvinge sprekende van boven de middelen die alreede 

in treijn ofte op nieue voorgeslagen zijn, eenige andere nieuwe middelen voor te slaen, ende 

in te willigen,zijn de ged puteerden gelast ‘t aenhooren de voorslagen bij d'andere steden te 

doen, ende daer van rapport te doen. 

 

 

[in marge: rakende de zaken ter admiraliteijt.] 

 

beroerende 't 8 ste poinct sprekende van te resolveren ende te voltrecke die resolutie genomen 

in de twee laeste vergaderingen op te zaken 

 

van de admiraliteijt, zoo nopende de regijeringe, als d'orde op de veijlinge van de zee, 

rivijeren, ende stroomen sijn de gedeputeerden gelast te insisteren op de besnoeijinge van de 

oncosten van't collegie, ende dat de goede ordre op te veijlingen van den zee genomen mag 

werden gearresteert. 

 

 

[in marge: 't monteren van de visschers en koopvaerders.] 

 

Op 't 9 de poinct sprekende van d'ordre op 't uijtrusten, mannen ende wapenen van de scepen 

ter koopvaerdije ende visscherije varende tot meerder resistentie van de piratten ende voorts 

van alle 't gene tot veijlinge der zee, ende stroomen etc en tot affbreck des vijands zal mogen 

strecken, zijn de gedeputeerdens om haer dies aengaende mette beste ende meeste stemmen te 

mogen conformeren. 

 

{58 verso} 

 

 

[in marge: schepen van oorlog op de kusten van Spangen te houden.] 

 

gelijk zij haer mede sullen mogen conformeren nopende het 10 de poinct, sprekende van de 

eenige schepen van oorloge mette minste kosten op de kusten van Spangen ende andere 

landen bij den koning van Spangen geoccupeert. 

 

[in marge: van nieuwe extra ordinairissen raden in 't hoff te maken.] 

 

belangende het xi de poinct, sprekende van nader te resolveren tot vorderinge van meerdere 

expeditie van de processen in den hove 
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provintiael etc. sullen de gedeputeerdens mogen consenteren in ’t creeren ende maken van de 

nijeuwe ofte extraordinarissen raden, mits dat daeronder geadmitteert en gebragt sullen 

worden een off twee bequame personen uijt desen quartijere. 

 

 

[in marge: belangende de ordonnantien van de deurwaerders]. 

 

Op het 12e poinct, sprekende van rekenconcept tegens de overgroote ende excessive kosten 

van de deurwaerders gemaect ende mede overgesonden zijn de voorsz. gedeputeerdens gelast 

haer dies aengaende mette andere steden ende leden te conformeren uijtgenomen in twee 

poincten, het eerste daer geseijt wort dat de meubelen ten platten lande in arrest genomen, 
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voortaen bij executie verkogt sullen mogen werden in de naeste dorpen daer weekmarcten 

gehouden worden. Zullen de geputeerdens nijet toestaen de weekmarcten van de dorpen, maer 

liever accorderen, dat de verkoopinge van de meubelen ten platten lande verkogt mogen 

worden ter plaetse daer deselve goederen bevonden worden. Het 2de poinct, daer geseijt wort 

dat de executien die geschijden tot haren pericule, zonden dat de kosten van de 

 

 

[178 verso] 

 

executie geprefereert zouden worden voor de gene die specialik op deselve goederen 

versekert zijn, zal bij de voorsz. gedeputeerdens als onbillik en inique werden gedifficulteert 

en tegen gehouden. 

 

 

[in marge: ordre tegen de vagabunden ende op het onderhouden van de regte armen]. 

 

Op het 13de poinct, sprekende van ordre te stellen tegens de vagabunden ende het onderhout 

van de regte armen, sullen de gedeputeerdens haer mogen conformeren mette meeste ende 

beste stemmen. 

 

 

[in marge: noopende ’t continueren ofte veranderen van de gedeputeerden ter generaliteijt]. 

 

{59} 

 

Noopende het 14de poinct, sprekende van de veranderinge van de gedeputeerden voor den 

aenstaende jare ter vergaderinge van de heeren Staten Genrael, van wegen de landen van 

Hollant en West-Vrieslant, zijn de gedeputeerden gelast te insisteren op de continuatie van de 

gedeputeerde van wegen dit quartijer daer zijnde ende nopende d’anderen zullen haer mogen 

conformeren mette meeste stemmen. 

 

 

[in marge: Van de Raden van State]. 

[in marge: Raden ter admiraliteijt]. 

[in marge: auditeurs van de rekeningen]. 

 

Op het 15de, mitsgaders het 16de en 17de poincten, sprekende van de veranderinge ofte 

continuatie van de raden uijtte voorsz. landen in den Rade van State. Item opte continuatie  

ofte veranderinge van de Raeden dijenende ofte gedijent 

 

 

179 

 

hebbende ende van haren dienst ontledigt sijnde in de collegie van de admireliteijt. Item op te 

continuatie ofte veranderinge van de gedeputeerden ter audientie van de rekeningen, zoowel 

van de generaliteijt als de landen van Hollant ende West-Vrieslant. Zijn de voorsz. 

gedeputeerdens gelast haer te conformeren met de meeste ende beste stemmen. 

  

 

[in marge: Resumptie poincten in de voorgaende vergaderinge niet affgedaen]. 
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Nopende het 18de poinct, sprekende van de resumptie van de poincten in de twee leste 

dagvaerden in beschrijvinge gebragt ende niet eijndtlicke affgedaen. Zijn de gedeputeerdens 

gelast te conformeren reguleren naer voorgaende resolutie op deselve poincten genomen. 

 

 

[in marge: te resolveren op te voorvallende saken]. 

 

Nopende het leste poinct, wesende generael en de sprekende van te helpen resolveren op alle 

voovallende saken etc. zijn de gedeputeerdens gelast om beneffens de edelen ende andere 

steden daerop ten meeste eenigheijt en dijenste van ’t gemene lant te helpen adviseren ende 

resolveren en haer mette beste en meeste stemmen te conformeren. 

 

 

[in marge: Gecommitteerdens ter dagvaert in Den Hage]. 

[in marge: Beroerende de translatie van ’t collegie in ’t Noorderquartier]. 

 

Sijn voorts bij de gemene vroetschappen gedeputeert mr. Aeriaen Anthonissz. 

 

 

[179 verso] 

 

en Pieter van Teijlingen burgemeester, Doet Jansz Medenblik out burgermeester ende Hark 

Jansz. van Houten secretaris deser stede Alkmaer, omme van derselver stede wegen de 

voorsz. rezolutien inne te brenge; mitsgaders omme van der derselver stede wegen de voorsz. 

rezolutien inne te brengen; mitsgaders omme met zijne Pe  Exe te communiceren nopende het 

different tusschen deze stadt en die van Hoorn ontstaen, belangende de rezidentie van het 

collegie van de gecommitteerde raden van West-Vriesland ende Noorderquartiere ende dien 

aengaende te aenhoren de voorslagen bij Sijne voorsz. Exe  te doen; ende in gevalle den selve 

goet vonde in der sake te procederen bij inductie, sullen de voorsz. gedeputeerdens, indien 

henluyden geoffereert word de rezidentie van ’t voorsz. collegie ten minsten voor den halve 

tijdt van ’t jaer, dezelve prezentatie mogen accepteren; maar soo Sijne Exe daerop aenstond, 

dat de sake bij hem bij beijde de voorsz. partijen soude werden gesubmitteert, dat als dan de 

voorsz. gedeputeerdens al vooren sullen versoeken een voorslag te hooren, dog sullen 

eijntelick de saken 

 

180  

 

moegen submitteren op ’t believen van haere principalen. 

 

{59 verso} 

 

 

[in marge: Den ontfanger Mierop eenige penningen uijtte capitale leeninge te laten volgen]. 

 

Is nogh ten selven dage gelesen een missive van de gecommitteerden raden van Holland ten 

eijnde men den ontfanger Nierop door den commis Luchtenburch soude laten volgen uijtte 

penningen van de capitale leeninge geprocedeert de somme van 25m libra; ende dewijle 

voorhenen bij de voorsz. gecommitteerde raden alrede verscheijde partijen van de voorsz. 

penningen gelicht waren; is mede goetgevonden nog desen reijse de voorsz. somme te laten 

volgen. 

 

 

[in marge: Versoek van Claes Arisz in de Spiegel, Claes Jansz houtkoper cum suis] 
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Is nogh ten selven dage op ’t versoek van Claes Arisz in de Spiegel, Claes Claesz Houtcoper,  

Harman Dirksz Snijder, Cornelis Harcxsz Kistemaker, Paulus Cornelisz, Sijmon Claesz 

Wervel, Cornelis Claesz Verwer, Tijman Lucasz, priester de Leen, Maerten Crijntz, Vrerick 

Guertsz, Lucas Jansz Ouis, Jacob en Gerrit van Marcken tenderende om gesteld te moge 

werden op hare oude wagtgelden etc., goetgevonden dat men deselve suppletien soude doen 

betalen hare maentgelden die alrede 

 

 

[180 verso] 

 

verschenen zijn volgens den taux daer zij op gestelt zijn ende op denselven voet voorts de 

betalinge doen continueren tot de maent van julio naestkomenden ende dat men se alsdan 

souden admitteren om te contribueren op den ouden voet als zij eertijts hebben gadaen. 

 

1e maartij 1601. 

 

{60} 

 

 

[in marge: belangende de translatie van ’t collegie] 

 

Is bij den burgermeester Teijlingen ende Doed Jansz. Medenblik gedeputeerdens, rapport 

gedaen nopende de zaecke van de translatie van ’t collegie, te weten dat de remonstrantie dien 

aengaende onse gedeputeerdens mede gegeven aen Sijne Extie over gegeven ende bij 

denselven gelesen was ende dat de andere steden van dit quartier daerop gesondeert zijnde 

nijet veel hoope en gaven om ten besten deser stede te resolveren, zulx dat Sijne Extie 

derhalven vertrock ende differeerde ijet in den zaecke te doen; ende gedelibereert zijnde wat 

meerder in der zaecke te doene stont, ende is goetgevonden dat men noch eerstelick zal 

insisteren zoo bij Sijne Extie als de heeren staten (is t' noot) om bij uijtsprake van Sijne Extie te 

mogen bekomen 

 

 

181 

 

de residentie van ’t voorsz. collegie binnen deser stede in ’t geheel, ofte voor den halven tijt 

van den jare, ofte ten minsten ijet anders, tot voordeel deser stede in recompense van dijen. 

 

 

[in marge: Noopende de maentelicke contributie]. 

 

Is nog bij de voorsz. gedeputeerdens voorgedragen dat noopende het poinct van de 

maentelicke contributie, meest alle de steden ende leden alreeden hadden geconsenteert ende 

derhalven na voorgaende deliberatie goetgevonden dat onse gedeputeerdens alsnog zouden 

persisteren bij de last, haerluyden dien aengaende mede gegeven. 

 

 

[in marge: Noopende ’t verpagten off verhueren van de vleesbanken]. 

 

Is nog ten seleven dage bij de burgermeesteren deser stede voorgedragen off men de 

vleijschal zoude verpagten in ’t geheel off anders ende is goetgevonden burgermeesteren te 

auctoriseren om daerinne te doen met verpachten ofte verhuijeren  zoo zij sullen goetvinden 

ende in cas van verhuijren mette vleijsch-houders te accorderen zoo na sij sullen konnen. 
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[in marge: Dagvaert jegens den 12en martij 1601 in Den Hage]. 

[in marge: beroerende de maentelicke contributie te betalen in maijo, junio, julio, augustus, 

september en october]. 

 

9e dito 

Zijn in de vroetschappe voorgelesen sekere poincten van beschrijvinge 

 

 

[181 verso] 

 

{60 verso} 

 

daerop in den lesten dagvaert reces was genomen ende d’edelen en de steden versogt werden 

om tegens den 12en derselver maent weder in Den Hage te komen met volcomen last om op de 

selve poincten ten meesten dijenste van den lande te helpen resolveren ende naerdat deselve 

geleijt waren in communicatie, is eerst, op ’t eerste poinct sprekende van een maendtelicke 

contributie over den gene die in de capitale leninge ende redres vandien gestelt zijn op xxx 

libra ende daerboven; van de helft van de enkelde settinge, daer deselve opgestelt zijn, op te 

brengen in de maenden van maijus, junius, julius, augustus, september ende october; ende dat 

voor desen jare sonder meer goetgevonden ende geresolveert, dat de gedeputeerdens als nog 

sullen insisteren dat men’t equivalent van dit middel zal vinden bij een generale repartitie 

over Hollant ende West-Vrieslant ende zoo ’t selve niet en zal willen vallen dat dan ten 

minste dese stadt hare quote zoude mogen opbrengen op den voet van repartitie naer advenant 

van de suijvere somme die dese halve capitale    

 

 

[182] 

 

contributie uijtbrengen zal ofte uijterlicke d' voors. maendtlicke contributie op den voet van 't 

reces mogen amplecteren. 

 

 

[in marge: verhooge wijnen]                        

 

Nopende de voorgeslagen verhooginge van den impost op te Rijnsche ende andere wijnen 

evenveel contribuerende van den 4e penning en op te Fransche wijnen van den 3e penning, 

sijn de gedeputeerden gelast, omme dijesaengaende haer mette meeste en beste stemmen te 

mogen conformeren. 

 

 

[in marge: verhooge bieren] 

 

Gelijk van gelijken goetgevonden worde dat zij haer souden conformeren, nopende de 

verhoginge van den impost van de bijeren, van ses stuijvers op de tonne tot laste van de 

tappers, zoo over den steden als ten plattenlande, mitsgaders nog 4 stuijvers op de tonne bij de 

burgeren inne te leggen, ter plaetsen daer eenparig impost betaelt word, ende daer geen 

eenparigen impost word betaelt, dat aldaer van de bijeren van xx [..] voortaen betaelt soude 

worden 6 stuijvers, van de bijeren van xxx [..] voortaen 15 stuijvers, van de bijeren van twee 

gulden xxiiii [..], ende van de bijeren boven de twee gulden: 3 gulden 4 stuijvers, ende de 

uijtheemsche 
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[182 verso] 

 

bijeren soo tot laste van de burgeren als tappers naer advenant. 

 

{61} 

 

[in marge: de ordonnantie nopende den opheve van de 25e penning] 

 

Belangende d' ordonnantie van den opheve van de 25e penning van verscheijde waren in de 

selve ordonnantie begrepen, sullen de gedeputeerdens, de voors. impositie difficulteren, op 

den voet van de selve ordonnantie, ende insisteren dat d' selve impositie werde geheven op de 

eerste koopers, dog zullen haer eijntlicke mogen conformeren mette andere leden ende steden 

in 't aennemen van de voors. ordonnantie. 

 

 

[in marge: impost op 't verwen van de lakenen] 

 

Roerende den voorgeslagen impost op 't verwen van de lakenen op te forme mede 

geëxhibeert, is mede goetgevonden dat de gedeputeerdens haer zouden mogen conformeren. 

 

 

[in marge: impositie op de boter] 

 

Noopende d' versogte impositie van vier gulden op 't vat boter, halve, vyerendeel naer 

advenant, zoo wel die te lande als in de schepen geconsumeert wert, sullen de gedeputeerdens 

dit middel mogen inwilligen op de helft, als twee gulden op 't vat butters, mits dat in 

tegendeele vandijen de huijsluijden ten plattenlande, wederomme beswaert sullen werden, zoo 

vele 

 

 

[183] 

 

ende op alsulken voet, als bij de meeste stemmen goetgevonden zal worden, ende mits dat die 

stucken ofte coppen butters die bij de burgeren geen slijters sijnde gecocht worden, zullen 

exempt zijn. 

 

 

[in marge: twee stuijvers op een agtendeel hop] 

 

Aengaende de 2 stuijvers op een achtendeel hoppen, andere maten ofte wigten naer advenant, 

zijn de gedeputeerdens gelast, om daer inne te mogen consenteren. 

 

 

[in marge: de ordonnantie op te impositie van de kaerssen] 

 

Noopende d'ordonnantie op te impositie van de kaersen, zullen de gedeputeerdens d' selve 

mogen amplecteren, mits dat in de dorpen daer kaersemakers zijn, geen meer en zullen 

toegelaten worden, ende daer geen kaersemakers en zijn, dat daer geen en sullen mogen 

komen, ende dat deselve dorpen daer geen keersmakers en zijn, hare kaersen zullen moeten 

halen uijtte besloten steden. 

 

 

[in marge: nopende de verpagtinge impost op 't gemael] 



133 
 

 

Belangende 't poinct, sprekende van den impost op 't gemael te verpagten in der vougen, dat 

in de dorpen halven impost zoude werden betaelt, van 't coren in de steden gemalen, dat in 

deselve dorpen verbacken wort, sullen de 

 

 

[183 verso] 

 

gedeputeerdens insisteren dat de verpagtinge van desen impost, zal worden verpagt op den 

ouden voet, off zoo 't selve niet zoude willen vallen, dat men dan alleenlick zoude toestaen, de 

dispensatie in regarde van die van Wormer, ende anders niet. 

 

{61 verso} 

 

[in marge: Zijne Extie en Graaff Lodewijk te contenteren nopende 't rantsoen van de 

admirante] 

 

Belangende 't poinct mentionerende van te resolveren hoe ende in wat manieren Zijne Extie en 

Graaff Lodewijk zal gegeven worden contentement nopende het rantsoen van de admirante, 

zijn de gedeputeerdens gelast om haer te mogen conformeren mette meeste stemmen. 

 

 

[in marge: nopende het different tussen Amsterdam en de steden van desen quartiere met 

Dordregt] 

 

Noopende het leste poinct, sprekende van dat de steden van Amsterdam, van den 

Noorderquartiere en West-Vrieslant, zoude comen gelast, ende bij vrij endelicke 

communicatie ofte andersints mette stede van Dordregt te komen in beslegtinge van het 

different uijtt sententie van den stapel van de Rijnsche wijnen die aldaer gesleten worden, zijn 

de gedeputeerdens gelast, om haer diesaengaende t' excuseren, alsoo mits het besloten water 

d' voors. steden niet en hebben kunnen bij 

 

 

[184] 

 

den anderen komen, omme daerop met malcanderen te communiceren ende resolveren. 

 

 

[in marge: gedeputeert Mr Adriaen Anthonis., Pieter van Teijlingen, Doed Jans. Medenblik, 

en Hark Jans. van Houten] 

 

Sijn voorts gedeputeert omme de voors. resolutien inne te brengen Mr Adriaen Anthonis., 

Pieter Florisz. van Teijlingen burgermeesteren, Doedt Jans. Medenblick oudburgemeester, 

ende Hark Jans. van Houtsen secretaris deser stede. 

 

 

[in marge: de zake differentiael van 't collegie met Zijne Extie nog communiceren] 

 

Ende zijn voorts de voors. gedeputeerdens gelast om als nog bij Zijne Extie ernstelick aen te 

houden, ten eijnde deselve gelieve als nog uijtsprake te doen in faveur van die van Alkmaer, 

ende zoo Zijne Extie daer toe niet en is te brengen, dat zij dan denselven sullen bedanken van 

alle de moeijten dije hem gelieft heeft in desen aen te nemen, mitsgaders dat hij niet heeft 

willen uijtsprake doen in prejuditie ende disfaveur van die van Alkmaer, ende gedienstelijk 
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versouken, dat deselve gelieve zijnen gunste ende faveur van denselven nog altijt voorts te 

continueren etc. 

 

 

[in marge: missive van de gedeputeerdens omme te hebbe nader last omtrent de verpagtinge 

gemael] 

 

14e maert 1601 

 

Is gelesen een missive van den 12e  

 

[184verso] 

 

{62} 

 

martii voors. van onse gedeputeerdens wesende op ten dagvaert in Den Hage, daerbij zij 

versoeken naerder last nopende 't poinct van reces, sprekende van dat generalicken in de 

dorpen halven impost betaelt zoude worden van 't cooren in de steden gemalen ende in de 

voors. dorpen verbacken, ende is na voorgaende ommevraeg in de vroetschappe daerop 

gedaen, goedgevonden als nog te persisteren bij voorgaende resolutie, 

ende onse gedeputeerdens aen te schrijven, dat zij nog sullen insisteren, dat de verpagtinge 

van 't gemael als nog zoude gedaen worden op den ouden voet, ofte immers, met dispensatie 

alleen van die van Wormer, en geen anderen. 

 

 

[in marge: eenige van de gevangenen van den vijant in den gasthuijse geaccommodeert onder 

cautie] 

 

Is bij burgermeesteren tenselven dage voorgedragen, dat onder de gevangenen van den vijant, 

hier ter stede in hegtenisse zijnde, eenige zulx geselt zijn, datte ware zij beter wierden 

geaccommodeert, nijet alleene zij, maer ook alle anderen geschapen waren om hals te komen, 

ende is goetgevonden bij de vroetschappen dat men deselven gevangenen 

 

 

[185] 

 

zulx gestelt sijnde, zal in een andere plaetse doen accommoderen, dog onder souffisante 

cautie van weder in hegtenisse te komen, als zij tot betere dispositie gecomen sullen zijn. 

 

 

[in marge: rapport dagvaert in Den Hage] 

 

26e maert 1601 

 

Is bij de gedeputeerdens geweest sijnde op ten laesten dagvaert in Den Hage, gedaen rapport 

van 't gunt in de vergaderinge op ten voors. dagvaert was gebesoingeert, gehandelt ende 

geresolveert, mitsgaders het succes van de sake nopende de residentie van 't collegie met 

Zijne Extie gecommuniceert. 

 

 

[in marge: verclaringe van cautie, daeronder de gevangenen van den vijand in den gasthuijse 

zijn gebragt] 
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Is mede tenselven dage voorgedragen geweest, dewijle eenige van de gevangenen van den 

vijant, hijer ten stede in bewaernisse zijnde, mits hare indispositie ende quade gesteltenisse, 

uijtte gevankenisse zijn geligtet, ende in den gasthuijse deser stede geaccommodeert, onder 

cautie van weder gelevert ende gerestitueert te worden ter plaetse daer zij geligtet zijn, zoo 

geringe sij tot beteren state ende gesontheijt gecomen zouden zijn, offte verder tot vermaninge 

van de 

 

 

[185 verso] 

 

{62 verso} 

 

heeren burgermeesteren, ofte dat bij faulte vandijen, d' borgen ende cautionarissen voor de 

voors. personen, dije zij in voegen als voren nijet weder in verzekerheijt souden leveren, 

zoude moeten betalen ende opbrengen zekere pecunieele somme, in conformiteit van 

voorgaende resolutie van den 14e martii lestleden, ende bij de selve resolutie, de somme daer 

mede de voors. borgen voor elx van de voors. gevangenen zoude mogen ofte moeten 

responderen, ende deselve representeren, niet en is begroot ende geëxpresseert geweest, dat 

daerom bij de borgen ende cautionarissen voornoemt versogt was begrootinge van de voors. 

somme etc., ende naer voorgaende deliberatie is bij de gemene vroetschappen verstaen, dat de 

voors. cautionarissen sullen gehouden zijn de voors. personen in der vougen als voors. is te 

restitueren, ende weder in versekertheijt te leveren, offte bij faulte van dien, voor elx van 

deselve personen aen handen van de heeren burgermeesteren voornoemt opbrengen ende 

betalen, de somme van tweehondert ponden tot xl grooten 't stucke. 

 

 

186 

 

 

[in marge: Off men de 10 st. tot laste van de tappers zal verpagten, off die laten volgen uijt de 

stads excijsen] 

 

Is nog ten selven dage gedelibereert, de wijle in de leste vergaderinge ten prouffijte van de 

gemene zake geconsenteert id 20 st. op de tonne biers tot laste van de tappers mits dat ijgelik 

stadt deselve op niew souden mogen verpagten, ofte in plaetse vandien uijt hare accijsen 

d’zelve 10 st. ten behouve van ’t lant te laten volgen. Welken van dese twee wegen men hijer 

souden ingaen ende is goetgevonden om de burgerije hier te soulageren ende te verschoonen 

zoo vele doenlijck dat men voor het 1e halff jaer de versogte verhoginge zouden agter wegen 

laten ende de voors. 10 st. laten volgen uijtte accijsen deser stede indijen ’t selve in een van de 

andere steden van desen quartijere sulx gepractiseert wort maar zoo alle de andere steden de 

voors. 10 st. verpagten dat men dan d’selve hijer mede verpagten zal. 

 

{63} 

 

 

[in marge: Versoek van de admiraliteijt tot Hoorn om betalinge van een ordonnis a 8000 

gulden]. 

 

Is nog ten selven dage bij burgermeesteren voorgedragen dat bij die van de admiraliteijt  zeer 

worde geinsisteert om te hebben betalinge van 8000 gulden uijt penningen van de capitale 

leninge geprocedeert op de ordonnantie 
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[186 verso] 

 

 

[in marge: Nopende ’t tractement van onse gedeputeerde ter admiraliteijt]. 

 

daer van zijnde. Ende is goetgevonden de voors. somme van penningen den voors. van de 

admiraliteijt te laten volgen van gelijken mede dat bij onse gedeputeerde in ’t collegie ter 

admiraliteijt versogt worde  verclaringe ende begrootinge van ’t tractement, daer op hij dit 

jegenwoordige jaer soude dienen, de wijle bij de heeren staten van Hollant geresolveert was 

dat de gedeputeerdens in ’t collegie ter admiraliteijt voortaen ten laste van ’t gemene lant nijet 

meer en sullen trecken als 400 gulden souden huijshuijre mits dat nijet te min elk van de 

steden haer gedeputeerdes zullen vorders contenteren tot redelickheijt ende naer ommevraeg 

daer op gedaen is verstaen dat men hem bij provisie zal tracteren als de gedeputeerde in ’t 

collegie van de gecommitteerde raeden tot 2. gulden s’daegs. 

 

 

[in marge: Arent swager te doen vertrecken uijt deser stede]. 

 

Hebben nog burgermeesteren ten voors. dage voorgedragen dat zij verstaen hadden ende haer 

genouchsaam geinformeert hijelden van de fraude ende sluijckerijen bij Arent swager 

herbergier bijen ter stede gepleecht tot vercortinge van ’s lants ende 

 

 

187 

 

deser stede geregtigheijt op te bijeren mitsgaders van ’t quaet regiment ’t welk hij binnen 

zijnen huijse heeft gehouden, versoukende mits dien dat daer inne eenige ordre gestelt zouden 

mogen worden ende naer voorgaende deliberatie is goetgevonden datmen de voornoemde 

Arent Swager door twee roetdragers deser stede zal doen insinuerenten eijnde hij met zijne 

huijsvrouwe voor den 1e aprilis naestcomende uijt deser stede ende de jurisdictie vandijen 

metter woon zullen vertrfecken souder wedercomme daer inne te komen zouden voorgaende 

cousent  op peijne van appresensie van hare personen ende voorts opentlik gebannen te 

worden ter discretie vandije van den geregte. 

 

 

[In marge: Regte van Frans de Vries nopende d’ ordre op te beestenmarct.] 

 

{63v} 

 

Op te requeste van Frans Fransz. de Vrijes de oude sprekende van eenige goede ordre te 

stellen tegens de naeste beestenmarct in de toecomende Paaschmarct soo nopende het staen 

als affdrijven van de koeijen en paerden ter marct komende ende sijn burgermeesteren ende 

dije van den geregte geauthoriseert ende gecomitteert om d’ voorsz. Requeste te examineren 

ende eenige goede ordre te ramen ende van haer gebesougeerde rapport te doen. 

 

[187 verso] 

 

 

[In marge: regte van Cornelis Cornelisz. van Uijtgeest beroerende het diepen van ’t Zeglis] 

 

Is nog ten voorsz. dage gelesen de requeste van Cornelis Cornelisz. Van Uijtgeest daer bij hij 

proponeert zeker bequaem middel te weten om wel ende veerdiglicke ’t Zeggelis te kunnen 

dijepen sijn burgermeesteren geauthoriseert om den voorsz. suppliant zoo noopens het voorsz. 



137 
 

middel en d’ apparentie van dijen als nopende d’ oncosten daer op te doen en te vallen te 

hooren spreken ende daer van rapport te doen. 

 

 

[In marge: Dagvaert in Den Hage tegens den 9e april 1601.] 

 

71 april 1601 

Es gelesen een missive van de Gecommiteerde Raden van Hollant met zekere bijgevoegde 

poincten waer op de edelen ende steden van Hollant en West Vrieslant beschreven worden om 

tegens de 9e derselver maent in Den Hage in te brengen hare resolutien. 

 

 

[In marge: van ’t vorder consent op de petitie vanden raad.] 

 

Ende belangende ‘t 1e poinct sprekende van naerder te letten ende te resolveren op de twee 

laeste dagvaerdennijet affgedaen maer in naerder bedencken gehouden sijn deselve poincten 

wedferomme particulieren geresumeert ende eerst noopende t’ vorderen van de vordere 

consenten alsoo de petitie vanden raedt nog niet ten vollen 
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en was geconsenteert, zijn de gedeputeerden gelast om te mogen consenteren mits dat men 

goede en bequame middelen can practiseren om deselve consenten te cunnen vervallen off 

andersints hen mogen conformeren mette meeste en beste stemmen. 

 

 

[In marge: Ordre op te rantzoenen  etc. houden van schepen op de kusten van Spanjen ende 

monteringe van onse koopvaerders.] 

 

Beroerende de ordre te stellen op de rantzoenementen van de schippers, seevarende luijden en 

anderen als ook noopende het houden van eenige scepen op de custen van Spanjen ende 

monteringe vande coopvaerders ende visschers etc. sullen de gedeputeerdens haer in desen 

mogen conformeren. 

 

{64} 

 

 

[In marge: Verhoogen van de impost op te bieren.] 

 

Sullen de gedeputeerden haer van gelijken mogen conformeren noopende de verhooginge op 

te bieren tot laste van de burgers zoo dije in voorgaende beschrijvinge is gebragt geweest. 

 

 

[In marge: Verhooginge op ’t zout]. 

 

Belangende de versogte verhooginge op ’t zout sijn de gedeputeerdens gelast om deselve te 

difficulteren ende off te slaen. 

 

 

[In marge: Nopende ’t stapelregt van die van Dordregt]. 

 

Noopende de besligtinge van het different tusschen die van Dordregt ten eenre en Amsterdam 
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[188verso] 

 

mitsgaders die steden van desen quartiere belangende het stapelrecht sullen onse 

gedeputeerdens die van Amsterdam en andere steden van dese quartiere gelast zijn om tot de 

conferentie en communicatie dien aengaende te doen een dage te prefigeren daer inne  mede 

mogen consenteren. 

 

 

[In marge: Belangende ’t hooren van de rekeningen van Zuijthollant en desen quartiere.] 

 

Beroerende ’t versoek bij die van Zuijtholland gedaen ten eijnde de steden van onse quartiere 

en van Zuijdholland over hare rekeninge sullen admitteren et vice versa sullen de 

gedeputeerdens dit versoek voor alsnog excuseren alsoo mits de verpagtinge nog geen 

gelegentheijt is geweest dat de steden van dezen quartiere bij den anderen hebben mogen 

komen. 

 

 

[In marge: Ordre tegens de vagebonden]. 

 

Nopende de ordre tegens de vagebonden volgens de concpte daer van overgesonden sullen de 

gedeputeerdens haer in desen mogen conformeren. 

 

 

[In marge: Uijtgaende convoij ook neffens ’t inkomende convoij te ontfange.] 

 

Aangaende het 2e point van beschrijvinge van als noch in te willigen dat op alle goederen van 

buijten in dese landen komende 
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Beneffens het inkomende ook het uijtgaende convoij geheven ende betaald soude worden 

volgens de lijste en concept daer van sijnde sijn de gedeputeerdens gelast om haer 

dienaengaande mede te mogen conformeren. 

 

 

[In marge: Nominatie van twee raden.] 

 

{64 verso}  

 

Op het 3e poinct van beschrijvinge mentionerende dat mede geprocedeert zal worden tot 

nominatie van eenige bequame  ende wel gequalificeerde personen omme daet uijt twee raden 

in den Hove Provintiaal verkosen en gecommittert te werden sullen de gedeputeerdens 

insisteren desen aengaende ten fijne de electie van de raden mag werden uijtgestelt tot dat met 

die van Zeelant zal wesen gesproken nopende de versterckinge van de voorsz. Raet tot soo 

competente getale dat met twee kamers mag werde gebesoingeert doch zoo de gedeputeerdens 

van d’ andere steden comen gelast tot voorsz. nominatie, dat dan onse gedeputeerden sullen 

insisteren ten eijnde eenige personen uijt onsen quartiere mogen werden genomineert ende 

nomineren mr. Jacob van Teijlingen, Castricom en Cooren. 
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[189verso] 

 

 

[In marge: Zijn Excellentie en graeff Lodewijk te contenteren.] 

 

Op het 4e poinct van de beschrijving sprekende van zijne Excellentie en graeff Lodewijk te 

geven contentement nopens het overnemen van de admirante zullen de gedeputeerdens haer in 

desen reguleren naer de resolutie dienaengaende op ten 9de martii lestleden genomen. 

 

 

[In marge: Generale last.] 

 

Nopende het leste poinct, sprekende in ternimis generalibus van op alle voorvallende zaken te 

helpen resolveren sijn de gedeputeerdens gelast om beneffens alle de andere leden en steden 

ten meesten dienste van den lande  daer inne te helpen advijseren ende resolveren dog de 

saken van swarigheijd ende importantie zijnde sullen mogen reces versouken ende advijs aen 

hare principalen. 

 

 

[In marge: Pieter van Teijlingen en Hark Jansz. van Houten op ten dagvaert.] 

 

Sijn voort gecommitteert d’ Edele Pieter Florisz. Van Teijlingen ende Hark Jansz. van Houten 

om de bovengeschreven resolutien inne te brengen ende voorts bij den advocaat nog te 

insisteren ten eijnde deselve bij gelegentheit bij zijne Excellentie de goede hant daer aen 

houde dat dese stadt in plaets van ’t collegie ende de residencies van dijen (zonder prejudicie 
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nogtans van hare geregtigheijt) met ijet anders mogte werden voorsijen ende gebenificieert.  

 

{65}  

 

[in marge: Versoek pagters van  zout]  

 

Es mede ten selven dage nog gelesen een requeste van de pagters ban den impost op 't sout, 

versoekende dat onse gedeputeerdens gaende ter dagvaert in den Hage, de goede hant daer 

aen zouden willen houden, dat op hare remonstrantie dije zij aldaer souden presenteren tegens 

de abuijsen van eenige andere pagters, favorabelick zoude mogen gelet en gedisponeert 

werden, ende zijnde de gedeputeerdens daer toe mede gelast. 

 

[in marge: 't Versoek van Pieter van der Hage cum sociis om 2 metale stucken etc. tot een 

reijse na Oostindien]  

 

Is nog ten selven dage mede gelesen een missive van zijne Excellentie, tenderende ten eijnde 

men Pieter van der Haghe cum sociis, in 't equiperen van drij schepen met een jacht om te 

gaen naer Oostindien, ende van daer naer Japan ende China, ende weder te comen door de 

Magellanes, zouden willen assisteren met twee metalen stucken etc., ende is goetgevonden dat 

onse gedeputeerdens gaende op ten dagvaert in Den Hage, zullen vernemen off 

 

[190verso]  
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zijne Excellentie eenig part ofte deel in deselve schpen heeft, als bij de gemagtigden van de 

voornoemde Pieter van der Haghe cum sociis wort voorgegeven omme daer naer de resolutie 

te rigten ende formeren.  

 

[in marge: Keur nopende de Paesmarct]  

 

Is mede ten selven dage bij de heren burgemermeesteren ende die van den gerechten 

geproponeert een keure en ordonnancie bij henluijden geconcipieert op 't houden van de 

Paeschmarct volgende voorgaende resolutie, ende nadat deselve voorgelesen was, is 

gearresteert en geapprobeert geworden.   

 

[in marge: Roerende de faulten van 't nieuwe uerwerk]  

 

Hebben mede ten selven dage burgemeesteren voornoemt gedaen rapport van de inspectie 

oculaire bij henluijden genomen in presentie van eenige meesters hun dijes verstaende, op de 

faulten van 't nieuwe uijerwerk in 't heijlige geesthuijs volgens de resolutie op ten 29ste 

februari lestleden genomen, ende zijn voort geauthoriseert omme met verlegging van de 

looden off anders de faulten daer inne bevonden te laten helpen ende remedieren ten meesten 

oorbaer ende minsten costen zoo vele doenlick, ende daer toe gebruijken 
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onse eijgen ingesetenen, zoo haer 't selve goet ende geraden dunckt.  

 

{65v} 

 

12 april 1601 

 

[in marge: Nopende 't versoek van Pieter van der Hage cum sociis, om 2 stuken geschut]  

 

Is voorgelesen een missive van onse gedeputeerdens zijnde op ten dagvaert in den Hage, 

mentionerende van het advijs van den advocaet, nopende het versoek van Pieter van der Hage 

cum sociis, om bij forme van leningen, totte equipage van hare schepen, daer van hijer voren 

gesproken is, geassisteert te werden met 2 metalen stucken; ende naer voorgaende 

communicatie is goetgevonden 't selve versoek aff te slaen, dewijle ons magazijn zoo 

qualicken van geschut is versijen dan dat men hem nijet te min zoude aenbijeden twee ijseren 

stucken dije 't Amsterdam staen, mits stellende cautie hijer ter stede voor de restitutie van de 

selve stucken.  

 

20ste dito 

 

[in marge: Versoeken van Jan Dircx, Allert Joostens, linnenwevers, ende Arent IJsbrantsz 

houtcoper, om de vacante vicarije etc.]  

 

Sijn in de vroetschappe gelesen de requeste van Jan Dircx linnenwever als getrout hebbende 

Guijrte Jan Toorens, weduwe wijlen Joost Allers, van Allert Joostens linnenwever als man en 

voogt van  

 

[191verso]  

 

Aechte Claesdr, mitsgaders van Arent IJsbrantsz houtkooper, versoekers in competiteuren 

omme te hebben de collatie van de cappelrije op 't papen outaer in Onsen Vrouwen capelle in 

de Groote Kerke deser stede, dije mits het overlijden van Michiel van der Velde is gecomen te 
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vaceren. Ende is goetgevonden ten eijnde nijemant van de voorsz competiteuren en werde 

verkortet in zijne geregtigheijt, hijer op te nemen het advijs van rechtsgeleerden om 't zelve in 

de vroetschappe gerapporteert sijnde, voorts in der zake gedaen te werden naer behoren .  

 

[in marge: Versoek van den Officier deser stede om continuatie] 

 

Op te requeste van den Officier deser stede, daerbij versocht continuatie van zijnen dijenste, 

ende brijeven van recommandatie aen de heeren van de Reekenkamer ten selven fijne 

dijenende, ende is goetgevonden 't selve sijne versouk hem te accorderen, onder conditie 

nochtans ende beloften van in alle naerstigheijt na te comen, 't effectueren en te doen 

onderhouden alle de placcaten en odonnancien der landen en ingesetenen van dijen eenigsints 

concernerende.  
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{66} 

 

[in marge: Versoeck van Dirk Pietersz. kloksteller.] 

 

Is nog ten selven dage op de requeste van Dirk Pietersz. Clockesteller daer bij hij versochte te 

hebben eenige gagie van dat hij nu een jaer lanck de halle op ende toe gesloten heeft, goed 

gevonden hem daer voren toe te leggen, de somme van 6 car: guldens. 

 

 

[in marge: Versoeck van Adriana Sijmonsdr. conventuale] 

 

Op ’t versoeck van de conventualen van ’t Oude Hoff binnen desen stede ten eynde Adriana 

Sijmonsdr. mede conventuale, out omtrent 86 jaren, ende gantsch impotent zoude mogen 

gegunt werden augmentatie van hare alimentatie, ten selven dage mede goet gevonden 

deselve hare alimentatie te verhogen met 40. gl: ’s jaers, inne te gaen 1st january lestleden. 

 

 

[in marge: Versoeck Henrici Nolthenii] 

 

Op ’t versoek van Henrico Nolthenio, alumno huius reipl. in collegio theologico Lugduni 

Batavorum, is den selven tot een subsidium gegunt om boucken, cleeren en andere 

nootlickheden te mogen koopen etc. boven de 25 gl: dye nu 3e aug. toecomende verschijnen 

zal, de somme van 50.gl: 

 

 

[in marge: Belangende het diepen van het Zeglis.] 

 

Is nog ten voors. dage bij burgermeesteren gedaen rapport van haer gebesoingeerde met 

Cornelis Cornelisz. van …. 

 

 

[192verso] 

 

Uytgeest noopende het diepen van’t Zeggelis, ende zijn burgermeesteren mitsgaders 

fabrijkmeesteren geauthoriseert om metten selven te mogen handelen zulx zij desen stede 

dijenstig ende prouffijtelick zullen achten. 
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[in marge: Aennemen van sekere vroede vrouwen.] 

 

Zijn ook ten selven dage burgermeesteren geautoriseert om te handelen met Lobbeken 

Pietersdr. vroedevrouwe tot Outkarspel ende d’selve te gageren met 50 gl. ’s jaers volgens 

voorgaende resolutie van den 19 de decembris 1600 ende van gelijken met de vroedevrouw 

van Bolswerdt in conformite van deselve resolutie, zijn ook geauthoriseert om aen te nemen, 

Wijburch van Heurn vroedevrouw tot Hoorn op conditie dat zij alleen sal genyeten een vrije 

woninge zonder gagie ten ware dat men bevonde  t’jaer omgecomen zijnde dat zij in haren 

dyenste zulx gedragen hadde, dat zij ook gagie meriteerde ende behoorde te genyeten. 

 

{66 verso} 

 

 

[in marge: Versouck van Volkert Dircx.] 

[in marge: Dit verandert op ten 8 ste novembris 1601.] 

 

Op te requeste van Volkert Dircx eertijds leeckebroer tot Hooren versoukende augmentatie 

van zijne alimentatie, is nog te selve dage goed gevonden deselve alimentatie te verhogen op 

120 gl. 
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[in marge: Versouck van Jan Cornelisz. Timmer.] 

 

Op ’t versoek van Jan Cornelisz. Timmer om buyten het waterpoortgen bij de Rootoorn een 

kleyn huysken te stellen tot geryeff en versekertheyt van een bleijkerije, zijn burgermeesteren 

mitsgaders fabryksmeesteren geautoriseert om inspectie te nemen van de plaetse ende haer 

voorts te informeren op de groote ende andere gelegentheyt van’t selve huysken ende daer 

van rapport te doen om daer na in der zaeke gedaen te worden naer behooren. 

 

Op ’t versoek van Jan Cornelisz. Timmer heeft de vroetschappe gehoort het rapport van de 

heeren burgermeesteren hem toegelaten ende geaccordeert een huys van hout te mogen maken 

ter plaetse hem aengewesen van 40 voeten breijte breete ende 18 off 19  voet weyt met een 

uytlaet aen d’een zijde de verdiepinge van 10 voeten hoog en dit op ten want ende onder 

alsulke expresse conditie dat in’t selve huys geen neringe van tappen nog andersints in 

eenigen manieren zal mogen werde gedaen op pene van t’selve dat al te moeten affbreken, 

actum 28 octobris 1601. 

 

 

[in marge:Versoeck van Aegte Maertensdr. van Limmen.] 

 

Is nog ten selve dage Aegte Maertendr. van Limmen eertijts ongeprofessijde conventuale in’t 

jonge Bagijnhoff, hyer ten stede op haer versouk vergunt verhoginge van hare alimentatie van 

25 tot 73 gl. in’t jaer in te gaen met het eerste vyerendel jaers dat verschijnen zal. 

 

 

[in marge: Versouk van de  bierdagers.] 

 

Sijn nog ten selven dage burgermeesteren ende schepenen geauthoriseert om op het versouk 

van de bierdragers 
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[193verso] 

 

te letten ende te ordoneren die materie concernerende te examineren en van alles rapport te 

doen om daerna  op ’t selve versouk gedisponeert te worden naer behoren. 

 

 

[in marge: Versouk gesworen vinders.] 

 

Is nog tenselve dage op’t versouk van de gesworen vinders van de beesten hyer ter stede 

geaccordeert dat zije gaende om eenige beesten te visiteren buyten dese stede als tot 

Huyswaert, Boekel etc. sullen genieten dubbelt loon. 

 

 

[in marge: Versouk van Harman Dircx.] 

 

Is nog ten selven dage op versouk van Harman Dircx Snijder geaccordeert dat zal moigen 

trecken en genyeten van de alumentatie die zijn vader zaliger heer Dirck Harmansz. In zijn 

leven genoten heeft ten vollen het verndel jaers daer in d’selve zijn vader overleden is. 

 

{67} 

 

 

[in marge: Geen nieuwe tappers te moigen komen zonder consent.] 

 

Is nog ten selve dage goetgevonden dat bij keure zal werden geordonneert ende gestatueert 

dat van nu, voortaen nyemant hyer ten stede off binnen de jurisdictie van dyen en zal mogen 

het tappen op stellen ofte gasten setten zonder voorgaende consent van schout, 

burgermeestren ende schepenen, op de boete d’eerste reijse van 25 gl ende nyet te min de 

neringe terstont te 
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moeten verlaten ende tweede van haer poorterschap ende burgerschap te verlyesen ende uytte 

stadt te vertrekken. 

 

 

[in marge: De stadts paerden te verkoopen.] 

 

Is nog ten zelven dage in deliberatie geleyt off men mits het overlijden van Dirk Egbertsz. 

stads voerman wederom een ander bequaem persoon in zijn plaetse zoude surrogueren ende is 

eyndtelick goet gevonden ende geresolveert dat men de stads paerden zouden verkoopen om 

de stadt van die onkosten te subleveren, ende zijn burgermeesteren geauthoriseert om ’t zelve 

ten gelegener tijt ende ten meesten oirbaer van de stad te mogen doen. 

 

 

[in marge: Rapport dagvaert.] 

 

Op huyden den 28st arpril 1601 is bij burgermeesteren Pieter van Teylingen ende Harck Jansz. 

van Houthen secretaris, gedaen rapport van’t gebesoingeerde op ten lesten dagvaert in den 

Hage. 
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[in marge: Dagvaert in den Hage jegens den lesten mey.] 

 

Is nog ten selven dage gelesen een missive van de gecommitteerde raden van Hollant in date 

van den 23 st april lestleden tenderende ten sijne d’edele ende heeren tegens den 1st may 

naestcomende hare gedeputeerden 

 

 

[194verso] 

 

wilden overseynden in den Hage omme te helpen resolveren op de bijgevoegde poincten van 

beschrijvinge welke poincten alshijer in deliberate geleyt zijnde es goed gevonden op ’t eerste 

poinct sprekende van beneffens het incomende convoy ook het uyt gaende convoy te ontfange 

van alle goederen in dese landen komende; is goet gevonden te persisteren bij de resolutie 

desen aengaende op ten 7de april letsleden genomen. Ende zijn mede de gedeputeerdens gelast 

om daer op te insisteren bij alle mogelijke middelen ten eynde t’zelve voorgeslagen middel 

geconsenteert en in treijn gebracht mochte werden. 

 

{67 verso} 

 

 

[in marge: Vordere consenten op te petitie van den raed.] 

 

Op ’t 2de poinct sprekende van de vordre consenten te dragen in conformite van de petitie van 

den raedt, zijn de gedeputeerdens van gelijcken gelast om haer te dragen naer inhouden van 

de leste resolutie op ten 7de april voors. dijenaengaende genomen. 

 

 

[in marge: ’t affschaffen van bierscoijerijen ten plattenlande.] 

 

Op ‘t 3de poinct mentionerende van ’t affschaffen van de bijerstallen ten plattenlande ende 

omtrent de steden ter plaetse daer geen bijerstallen voor den jare 1592 zijn geweest etc., sijn  
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de gedeputeerdens gelast om daer op te insisteren dattet selve geconsenteert mag worden. 

 

 

[in marge: Monteren en armeren van schepen.] 

[in marge: Kiesen van een president en versterken van den raed provintiael.] 

[in marge: Schulten van de deurwaarders.] 

 

Op ‘t 4de en 5de poinct van de voors. beschrijvinge, sprekende het eerste van orde te stellen op 

’t monteren en equiperen van de schepen ten coopvaerdije ende visscherije varende ende  ’t 

ander nopende ’t kiesen van een president ende versterkinge van den raad en verminderinge 

van de costen van de deurwaerders zijn de gedeputeerdens gelast hun te reguleren in 

conformite van de resolutien dien aengaende op ten 19de february ende 7de april lestleden 

genomen,. Daer nog bij gedaen dat onse gedeputeerdens totten staet van president zouden 

nomineren: Jonckheer Reynout van Brederode heere van Veenhuysen ende twee anderen van 

de apparenste die bij de andere steden zullen worden genomineert ende tot raiden boven die 

personen die inde voors. resolutie van den 7de april genomineert zijn, noch nomineren mr. Jan 

Buijes en anderen naer gelegentheyt. 

 



145 
 

 

[in marge: Versouck van Willem Aedriaensz. Clock.] 

 

Is noch ten selven dage gelesen het versouck van Willem Aedriaensz. Clock ende zijn de 

voors. gedeputeerdens gaende ten dagvaert in den Hage. 

 

 

[195verso] 

 

 

Gelast om op desselfs regente aldaer dienende fauvorabelicken te helpen adviseren ten eynde 

hij in tracktemente mag werden geegualeert met de andere commissarissen in de zont 

leggende dog niet indigniteyt en authoriteyt en dat met de conditie dat hij sijn tractement zal 

moeten trecken uyt het overschot bij hem voorgeslagen en niet tot laste van ’t land. 

 

 

[in marge: Gedeputeerdens ter dagvaert in den Hage.] 

 

Ende zijn voors. Pieter van Teylingen burgermeesteren en Mr. Jacob Cooren secretaris 

gecommitteert om van dezer stede wegen de voorsz. resolutien op ten dachvaert in den Hage 

inne te brengen ende voorts op te voorvallende saken beneffens de edelen ende andere steden 

ten besten te helpen resolveren en haer te conformeren den beste en meeste stemmen. 

 

{68} 

 

 

[in marge: Nopende de smaldeelinge van de pacht van ’t zout tot Haerlem.] 

 

Belangende de particuliere verpachtinge en smaldelinge van de pacht van ’t zout bij den 

pachter tot Haerlem gedaen contrarie d’expresse text van de ordonnantie daer van sijnde: sijn 

de gedeputeerdens gelast omme nog ernstelijk te insesteren op de raparatie van de zelve 

abuysen, insonderheyt dewijle men 
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verstaet, dat eenige van de voors. particuliere pachters hare perceelen wederom gesmaldeelt 

heeft. 

 

 

[in marge: 't getal van de tonne biers bij de tappers ov ingeleijt, over te senden] 

 

Is nogh ten selven dage gelesen een missive van de gecommitteerde raden van dezen 

Quartiere, dicterende dat men wilde oversenden het getal van de tonne biers die totten 1en 

april lestleden alhier ter stede bij den tappers opgedaen sijn, om daer naer te betalen aen 't 

gemeene landt de 16 stuivers over elke tonne geconsenteert etc., ende sijn burgermeesteren 

gelast en geauthoriseert om 't selve getal nader waerheijt over te senden. 

 

 

[in marge: de weesevaers geauthoriseert om met een vreemt mr. te handelen, etc] 

 

Sijn nogh ten selven tijd de weesevaers alhier ter stede geauthoriseert om met een vreemt 

meester hier ter stede sijnde te handelen, nopende het cureren van twee kinderen in 't 
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weeshuijs die seer qualicken gesteld ende met sondelinge siekten gequelt sijn. 

 

[in marge: vereeringe voor Pieter van Dijcke cum suis, burgeren tot Leijden] 

 

11en maij 1601 

is bij burgermeesteren geproponeert dat Pieter van Dijke cum suis, burgeren tot Leijden, de 

stadt hadde  

 

 

[196verso] 

 

vereert met een groote kaerte, inhoudende een beschrijvinge van de genealogia, en 

affbeeldingen van de exploicten ende victoriën van Zijne Prinselijke Excellentie, ende is 

goetgevonden dat men den voors. Pieter van Dijcke cum suis wederomme een vereeringe zal 

doen van 7 gulden ende sijn burgermeesteren geauthoriseert omme in gevalle sij kunne 

vernemen dat bij andere steden minder off meerder gegeven is, de voors. somme mede 

proportionelijk te vermeerderen ofte te verminderen. 

 

{68 verso} 

 

 

[in marge: rapport van de laeste dagvaert in Den Hage] 

 

Is nogh ten selven dage gedaen rapport bij de gecommitteerdens, geweest zijnde ter dagvaert 

in Den Hage, van 't gunt aldaer is gebezoigneert geweest ende heeft men verstaen datter was 

reces genomen op het point van voorgaende beschrijvinge, mentionerende van het inkomende 

en uijtgaende convoij, t' seffens op de nieuwe voet te heffen, ende nog nopende het point van 

't monteren van de schepen ter koopvaerdije en visscherije varende; dat mede versoght was 

dat de steden bij anticipatie soude wille opbrengen 
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[in marge: anticipatie van 100M gulden] 

 

de somme vam 100.000 gulden omme de notelicxste lasten mede te vervallen, ende nopende 

de poincten van reces, is goetgevonden te persisteren bij voorgaende rezolutiën, ende nopende 

de versogte anticipatie, sijn de gedeputeerdens gelast om daer inne te mogen conzenteren. 

 

 

[in marge: Anke Meijles tot stadts vroedvrouwe aen te nemen] 

 

Sijn nogh ten selven dage burgermeesteren geauthorizeert om te mogen aennemen tot stadts 

vroedvrouwe en op gelijke gagie als anderen zijn genietende, Anke Meijles, huijsvrouwe van 

Barthle Heijndricxsz. tot Bolswart.  

 

 

[in marge: nopende de collator van de capellerije van Michiel van der Velden] 

 

Is nogh ten selven dage goetgevonden, beroerende de collator van de vicarije ofte cappellerije, 

die door 't overlijden van Michiel van der Velde is gekomen te vaceren, dat burgermeesteren 

sullen inquireren op de bequaemheijt van de kinderen van Arendt IJsbrantsz. houtkoper, en 
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van Joost Allertsz. linnewever, tottte studia, conform 't advijs van regtsgeleerden, om daer na 

bij de vroedschappen de collator gedaen te werden naer behoren. 

 

 

[197verso] 

 

 

[in marge: raport gecommitteerdens in Den Hage geweest sijnde] 

 

1en junij 1601 

Hebben  Pieter Florisz. van Teijlingen burgermeester ende Mr Jacob Cooren secretaris deser 

stede, gedaen rapport, nopende 't gebezoizgneerde op ten lesten dagvaert in 's Gravenhage. 

 

{69} 

 

 

[in marge: beroerende de reparatie van de wangen van de Vrouwenbroers brugge] 

 

Is daer na ten selven dage bij burgermeesteren voorgedragen dat die van Geestmerambacht 

swarigheijt maekten omme te repareren de wangen van de Vrouwenbroers brugge, willende 't 

selve schuijven tot laste deser stede, niet jegenstaende deselve brugge gelegen is in hare 

jurisdictie, en de voors. wangen notelick dienen gerepareert , ende dat de dijkgraeff dreijchde 

deselven te doen repareren tot kosten van ongelijk, ende naer voorgaende deliberatie is 

goetgevonden omme de stadt in hare gerechtigheijt niet te prejudicieren, dat men den 

dijkgraeff mette voors. bestedinge soude laten bewerden ende voortgaen sonder van des 

stadswegen de voors. reparatie in 't geheel ofte deel aen te nemen. 

 

 

198 

 

 

[in marge: publicatie van de 100e penning voor den lopende jare; Hark Claesz. tot collecteur] 

 

Alsoo den tijd nu aenstont dat men gewoon is te doene de niewe publicatie van de 100e 

penning, soo is goetgevonden deselve publicatie te laten geschieden voor den loopende jare; 

ende is Hark Claesz. Boonstoppel gecommitteert totte collecte van dien; ende goetgevonden 

dat hij zal vorderen sijnen rekeninge van de voorleden jare. 

 

 

[in marge: eenige boeken voor des stads biblioteecque te kopen] 

 

Is goetgevonden dat men eenige zal committeren om tot vorderinge van des stads 

biblioteecque, tot Leijden uijt de biblioteecque van Daniel van der Molen zaliger gedachtenis, 

enige boeken te kopen ter somme vam 300 ofte 400 gulden toe. 

 

 

[in marge: doleantiën over de capitale settinge] 

 

Is nog ten selven dage bij burgermeesteren voorgedragen datter nog verscheijde personen 

quamen doleren over de capitale settinge, niet jegenstaende de maendt maij al was 

geëxpireert, ende gevraecht wat in desen te doene stont, ende is goetgevonden dat men zal 

vernemen off in andere steden de doleantiën na desen tijd geadmitteert worden om  
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198verso 

 

daer na hem in desen stede mede te mogen reguleren. 

 

 

[in marge: Guijrtte Cornelisdr. verhoginge van alimentatie] 

 

Op 't versoek van Guijrtte Cornelisdr. eertijds ongeproffessijde conventuale in 't Jonge 

Baghijnhof, is haer gegunt verhoginge van haer alimentatie op 73 gulden innegaende mettet 

eerste verndel jaars.  

 

{69 verso} 

 

 

[in marge: versoek van Jacob Jansz. hondslager] 

 

Op 't versoek van Jacob Jansz., eene van de hontslagers hier ter stede, is hem geaccordeert 12 

gulden 's jaers in plaetse van 't gebruijk van 't huijske, staende op de wal bij Malalenbrugh, 

mits dat hij deselve 12 gulden zal trecken van de kerk, ofte soo de kerkmeesteren swarigheijt 

maken om die uijt te reijken, soo sullen hem die bij de stadt betaeld worden. 

 

 

[in marge: reparatie van 't klokhuijs] 

 

Is mede goetgevonden dat de stadt de kerke zal bijleggen eenige kalk en steen tot reparatie 

van 't klokhuijs. 

 

 

[in marge: dagvaert tot Hoorn] 

 

4en junij 1601 is gekomen een missive van de gecommitteerde raden van West-Vriesland en 

den Noorderquartiere,  

 

 

199 

 

 

[in marge: nominatie van een commissaris van de ministeringe] 

 

versoukende dat men eenige zoude willen deputeren om met volkomen last op dingsdaegs 

avonds tot Hooren in den herberge te komen om 's anderendaegs te helpen adviseren ende 

resolveren op de nominatie van een bequaem persoon tot commissaris van de ministeringe, in 

de plaetse van Heijndrik Gaerman, ende zijn de gedeputeerdens gelast om daer toe te 

nomineren Pieter Jacobsz. Bas van Teijlingen. 

 

 

[in marge: Doed Jansz. Medenblik op te hooringe van de rekeningen van de ontfangers] 

 

Ende nog om te helpen adviseren op te nominatie van een persoon tot hooringe ende sluijtinge 

van de rekeningen van de respective ontfangers; ende is desen aengaende gepersisteert bij de 

nominatie op ten Ed. Doed Jansz. Medenblik, op ten 8e januari lestleden gedaen. 
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[in marge: diepen stadswateren en nieuwe vaert] 

 

Is nog ten selven dage voorgedragen de groote ondijepte van de stadswateren ende die nieuwe 

vaert naer Petten; ende goetgevonden dat men de wateren binnen den stadt zal doen dijepen 

met alsulk meerder getal van praemen als eenigsint doenlijk zal wesen ende de gelegentheijt 

 

 

[199verso] 

 

zal kunnen lijden; ende belangende het dijepen ende wijden van de vaert naer Petten, te 

spreken met dien van den Hontsbossche en van de Zijpe, om te zijen off men gelijkelick daer 

toe zoude cunnen geraken, ende de zaecke te advanceren zoo vele doenlick. 

 

{70}  

 

 

[in marge: nopende de reparatie van de wangen van de Vrouwenbroers brugge] 

 

Beroerende de reparatie van de wangen van de Vrouwenbroers brugge is goetgevonden dat 

men die van Geestmerambacht zal presenteren, indien zij verstaen willen tottet leggen van 

eenen steenen brugge, dat men haer zal te bate komen met een redelike subsidie, off zoo nijet 

dat men om gevougs wille te vreden is dat de reparatie besteet werde , ende middelertijt de 

zaecke te submitteren aen 't advijs van neutrale regtsgeleerden; of indien zij daer mede nijet 

en genougen , dat men haer dan nog zal te gemoete gaen, mits aennemende de reparatie van 

twee wangen van de selve brugge, ende d' andere twee blijvende tot laste van dije van 

Geestmerambagt, onvermindert nijettemin een ijegelick zijne geregtigheijt, ende daer na nog 

presenteren de zaken te submitteren aen regtsgeleerden. 

 

200 

 

 

[in marge: Restryctie van den ontfangste van de capitale leninge aen gecommitteerde raden] 

 

Is voorts goet gevonden, dat de ontfangen van de capitale leninge op te missive van de 

gecommitteerde raden van West-Vrieslant en den Noorderquartyere, daer bij hem aengesteld 

worden, dat sij alle devrioix zal doen om zijne penningen 

te innen ende den staet van zijnen ontfang over te zeynden zoude rescriberen datter geen 

penningen in cassa zijn. 

 

20ste juny 1601 

 

[in marge: De vroetschappen in de maent juny op te brengen hare capitale contributie] 

 

Is bij burgermeesteren voorgedragen dat haer bij de gedeputeerde deser stede in 't collegie van 

de gecomitteerde raden van deWest-Vrieslant ende Noorderquatyere was aengedijent, dat de 

voornoemde gedeputeerdens hadden aengenomen alle devoir te doen, om hare principalen te 

indiceren ten eynde de vroetschappen wilden verstaen om promptelyck ofte binnen dese 

lopende maent, de contributie die zij andersints souden moeten opbrengen in den maenden 

mayo etc. tot october incluys, t' elke maent een geregt seste paert, ende naer voorgaende 

deliberatie, is eenpaerlik bij alle de presenten van de vroetschappe daer inne geconsenteert. 
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[200 verso] 

 

{70 verso} 

 

 

[in marge: De bieraccijs wederomme te collecteren bij een uyt de vroetschappen.] 

[in marge: Jan Jansz. collecteur.] 

 

De wijle de tijt aenstont dat men de byeraccijs plag te verpagten, soo is in communicatie van 

de vroetschappen geleyt, off men d’ selven accijs soude verpagten, dan off men de collectatie 

zoude continueren, ende naer deliberatie is goet gevonden dat men d’ voorn. accijs nog voor 

den tijt van een halff jaer zoude doen collecteren ende dat men voor den selven tijt daer toe 

zouden committeren een persoon uyttet corpus van de vroetschappen, die daer voren soude 

genyeten een salaris ofte vereeringe van 100 gulden ende is met advys van de meeste 

stemmen daer toe genomineert ende gecommitteert Jan Jansz. Arents uytte Zijp, ende verstaen 

dat hij agter dese dage terstont in de voorn. collecte zal treden, ende d’ selve consinueren 

totten lesten decembris naest comende incluys. 

 

 

[in marge: 2000 gulden te negotieren tegens den penningen xvi.] 

 

Sijn nog ten voors. dage burgermeesteren geautoriseert, om de somme van 2000 gulden te 

negocieren tegens de penning xvi tot laste desen stede. 

 

 

[in marge: Nopende de collatie van de vicarie op 't onsen vrouwen outaer etc.] 

 

is ten selven dage weder in communicatie geleyt, wat gedaen zoude worden noopende de 

collatie van de vicarie geerigeert op onser lieve vrouwen outaer in de  

 

 

201 

 

groote kercke deser stede gecomen te vaceren door 't overlijden van Michiel van de Velde, 

ende gehoort 't rapport van burgermeesteren ende haere advys noopende de bequaemheyt totte 

studie van de kinderen van Arent IJsbrantsz houtkoper ende Joost Allertsz linnenwever, is 

naer voorgaende deliberatie goetgevonden dat men de voors. vicarie metten incomen en 

emolumenten van dien zouden confereren op den soon van Arent IJsbrantsz voornoemt 

genaemt Pyeter Arentsz omme deselve op 't voors. incomen ten scole ende op te studien 

gehouden te worden, des zullen sijne ouders gehouden zijn den selven op te trecken ofte doen 

optrecken in de christelicke religie, zulx die in de gereformeerde kercken geleert en 

onderwesen wort, welverstaende nogtans dat Allert Joosten linnenwever ende Aechte Claesdr. 

zijne huysvrouwe zoo lange zijluijden t’ samen sullen in 't leven sijn, van 't voors. incomen 

sullen genyetten de eene helft ende comende de voorn. Aechte Claesdr. te overlijden voor den 

voorn. haren man, zal deselve nyet meer behouden totten dage zijns overlijden toe als een 

vyerde paert van 't geheele incomen ende 't ander vyerde 

 

 

[201verso] 

 

part zal door 't overlijden van de voorn. Aechte Claes wederomme comen totte andere helft, 

die bij de voors. Pieter Arentsz. genoten wort ende bij den selven mede genoten werden, maer 

indyen de voors. Allert Joosten quame te overlijden voren voorn. Aechte Claes, zoo zal 
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deselve alleene genyeten, die helft van 't geheel inkomen, die zij tevoren met haren man 't 

samen genoten hadden ende dat zoo lange zij leeft ende zal daer naer 't incomen van de voorn. 

vicarie, in 't geheel comen ten prouffijte van de voorn. Pyeter Aerentsz. 

 

{71} 

 

 

[in marge: Subsidie aen Cornelis Apotheker] 

 

Is tenselven dage bij Cornelis Cornelisz. Apotheecker gepresenteert een requeste om te 

hebben eenig subsidie in zijne hoogdringende noot, dan en is d’ selve requeste nyet 

aengenomen ofte gelesen om redenen, maer is nyet te min uyt zekere insigten ende ten 

aensyene van zijn schamele huysvrouwe ende kinderen goet gevonden hem voor ditmael 

gegunt ende toegeleyt de somme van iiii gulden eens. 

 

3e july 1601 

 

[in marge: Beroerende het diepen van de nieuwe vaert] 

 

Is bij burgermeesteren: voor gedragen ende geremonstreert, dat henluijden vertoont ende 

geclaegt was de groote ondyepte 

 

 

202 

 

van de vaert tussen hyer ende Petten, die zulcx was dat de waterschepen nyet en mogten varen 

mits welken de soudtneringe, die een hooftneringe van den stadt is, geheel geschapen was in 

stillestant te komen, ten ware daer inne werde geremedieert; ende is naer voorgaende en 

verscheyden deliberatien goed gevonden dat men bij gelegentheyt zouden arbeyden ende 

aenhouden bij d’ ingelanden van den Hontsbossche, Geestmerambagt ende Zijpe, ten eynde 

de voorn. nieuwe vaert bequamelicken mogten werden gedyept ende wijder gemaect, dog dat 

daer en tusschen ende bij provisie die van de neeringe eenigen uijtte haren zullen committeren 

om aen de regenten van den Hontsbossche te versoecken ten eynde zijluiden wilden verstaen 

om de voorn. nieuwe vaert tot eenige plaetsen daer zij ondyepste is ende de deurvaert meest 

geincommodeert wert, bij provisie te willen dyepen tot accommodatie ende geryeff van d’ een 

ende d’ ander de voorn. vaert gebruykende, off  indien d’ voorn. regenten nyet en souden 

kunnen verstaen om in 't voorn. werk tot haren costen te treden dat d’ selve dan ten minsten 

zouden willen conniveren ende ten goede nemen dat de voorn. 

 

[202verso] 

 

 

provisionele dyepinge bij die van de neeringe zoude mogen geschieden ende dat die van de 

neringe dienvolgens daer inne zoude treden ende daer toe van de stadt genyeten al sullen 

subsidie als naderhant goet gevonden zouden werden. 

 

{71 verso} 

 

 

[ in marge: Belangende de bepalinge van eenige slooten streckende tottet baccant meertgen.] 

 

Op huyden den 18e july 160 is in communicatie geleyt off de stadt haer zoude vougen 

beneffens de baillu van Nijenburg in 't proces tegens Jan Pietersz. Keysers ende Trijn Allertsz. 
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uyt Brouk belangende de bepalinge van zekere slooten daer mede de gemene toevaert van 

Broeck en d’omleggende dorpen tot deser stede wert geincommodeert, ende is goet gevonden 

dat men desen aengaende soude communiceren met burgermeesteren van de jare 99 ende 

voorts van de voorn. slooten ende toevaert doen maken een pertimente caerte ende d’ selve 

mitsgaders d’ andere stucken daer toe dyenende communiceren met de stads advocaet ende 

naerder delibereren. 

 

 

[in marge: Hoe verre de straet op den Dijk zal komen tot koste van de bueren.] 

 

Is nog ten selve dage goet gevonden dat de straet op den Dijk geleyt en bekostigt zal werden 

bij de buyren ten weersijden, tot aen de palen ten werderzijde gestelt, wel verstaen 

de voor zo vele andere straten bij andere buyren bekostigt en geleyt werden. 

 

 

203 

 

 

[in marge: Belangende 't remedieren van de ondiepte voor de Eertswoudesluys.] 

 

Is nog tenselven dage bij de gemene vroetschappen goet gevonden dat de stadt haer zouden 

vougen beneffens die van Geestmerambacht in 't proces bij denselven aen te nemen tegens  

de Noordercoggen over de groote ondyepte die d’ selve met het leggen van eenige hooffden 

gecauseert hebben voor de Eertswoudse sluys, tot groot ongeryff en incommodatie van de 

deurvaert door den selve sluys. 

 

{72}  

 

[in marge: Beroerende het dyepen van de nieuwe vaert.] 

 

 

Is mede tenselve dage goetgevonden dewijle tegens Jacobi naestkomende, zouden vergaderen 

de ingelanden van den Hontsbossche, Zijpe en de Geestmerambocht, dat men eenige heeren 

als dye van Amsterdam ende Haerlem zouden aenspreken ende versouken, ten eynde zij 

favorabelicken zouden willen adviseren, op 't verweyden ende dyepen van de nyeuwe vaert 

naer Petten, ende voorts die van Waterlant, mitsgaders eenige dorpen van desen quartieren die 

bij d’selve ondyepten geinteresseert zijn versouken te induceren, om beneffens die van de 

soutneringe bij requeste de de voors. dyepinge te versouken ende instantelyk te urgeren. 

 

 

[in marge: Versoek Engelse bommasie wevers.] 

 

Is nog tenselven dage opte requeste van de Engelse bommasiewevers Jan Par cum sociis goet 

gevonden den 

 

[203verso] 

 

 

selve, indien zij haer herwaerts met eenige getouwen volgens haer aengeven willen 

transporteren te vergunnen vrijheyt van 't poorterregt te betalen, mits dat zij overbrengen 

sullen goede attestatie van de leste plaetse haerder residentie ende voorts doen den 

behoorlyken eed van getrouwigheyt, ende van uit stuk van de policie ofte religie, geen moeyte 

ofte ongemack te sullen aenrechten. 
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[in marge: Auditeurs op de rekening van fabrijkmeesteren] 

 

Op huyden de 20e augusty 1601 sijn genomineert ende gecommitteert op 't hooren van de 

rekening van fabrijkmeesteren van den jare 1600. Jan Pietersz. Lamerling, IJff Maertensz. 

lakenkooper, Symon Gerritsz. Swaen, Pieter Jacobsz. van Dijck, Jan Claes Quinting, ende 

Adriaen Heyndriksz. Rabbi. 

 

[ in marge: Dagvaert tot Hoorn.] 

[ in marge: Beroerende het different van de commis Symon Allertsz.] 

 

Sijn nog tenselven dage in de vroetschappe voorgelesen zekere poincten daer op de 

magistraten van desen quartyere beschreven werden, om haere resolutien tegens den 21e deser 

lopenden maent tot Hooren inne te brengen. Ende eerst in communicatie geleyt zijnde 't 1ste 

poinct van beschrijvinge mentionerende van zekere different ontstaen tussen Symon Allertsz. 

commis tot ontdeckinge van 

 

204 

 

frauden etc. ten eenre; ende den officier tot Hoogtwoude ten andere zijde, nopende de 

proceduren en executie tegens eenige delinquanten die zekeren defraudateur bij den landdrost 

in apprehensie genomen zijnde, desselfts landdrosts dijenaers ontweldigt hadden, namelick 

wie geregticht is ofte competeert daervan kennisse te nemen ende straffe te doen, als wesende 

een criminele zaecke, 't zij die van den collegie van wegen 't gemenelant, offte den 

voornoemde officier uijtten name van den heere van Hoogtwoude etc. Sijn de gedeputeerdens 

gelast omme daertoe te arbeijden dat de kennisse ende judicature van dese sake mag blijven 

aen de gecommitteerde raiden van desen quartijere opdat de authoriteijt van 't gemenelant 

mag werden gemainteneert ende staende gehouden. 

 

{72 verso} 

 

 

[in marge: Eenparige resolutie nopende 't kiesen van eenige raetsheeren.] 

 

Op 't 2e poinct mentionerende dat de steden van desen quartijere metten anderen zouden 

formeren een gelijke ende eenparige resolutie, in te brengen op ten dagvaert in ’s-Gravenhage, 

op 't poinct sprekende van de electie van eenige raedsheeren, sullen de gedeputeerdens metten 

anderen steden van desen quartijere formeren een eenparige resolutie, 't zij tot augmentatie 

van den 

 

[204verso] 

 

Raedt, tot sulken getale, dat met 2 kamers mag werden gebesoigneert, daerop de 

gedeputeerdens principalicken sullen insisteren ofte tot creatie van twee Raden in de vacante 

plaetsen, mits dat tot eene van dien twee genomen werde, een bequaem ende gequalificeert 

persoon uijt desen quartiere ofte anders haer mette andere steden ten besten van desen 

quartiere conformeren. 

 

[in marge: Beroerende 't verpachten van de molens ten plattenlande.] 

 

Op 't 3e point, sprekende van de verpachtinge van de molens ten plattenlande, onder de 

respective steden, tot verhoedinge van menigvuldige frauden, sijn de gedeputeerdens gelast, 

om beneffens d' andere steden, eenen goeden voet te helpen ramen, daerdoor de faulten in 
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dezen best verhoet soude kunnen werden, omme dezelve daerna in 's-Gravenhage den 

vergaderinge van de Staten van Holland ende West-Vriesland voor te dragen. 

 

{73} 

 

 

[in marge: Beroerende 't makelaerdijgelt van de ontfangers.] 

 

Op 't leste point sprekende van 't makelaerdijgelt, bij de respective ontfangens te genieten. 

Sullen de gedeputeerdens voor rezolutie van deser stedewegen inbrengen. 

 

205 

 

dat belangende 't gunt bij de gecommitteerdens op de rekeningen, den voors. ontfangers 

alrede (hoewel op 't believen van de magestraten) gepasseert is, 't selve sulx gedaen zal 

blijven. Ende belangende de penningen die bij den voors. ontfangers voortaen gelicht ende 

genegotieert sullen werden, dat zij daer aff sullen genieten eenen gulden van de hondert, 

welverstaende als zij luijden d' selve penningen opnieuws sullen lichten, maer niet als de 

gelichte penningen gecontinueert werde ende staen blijven. 

 

 

[in marge: Gecommitteerdens op ten dagvaert in 's Hage] 

 

Sijn voorts gecommitteert om de voors. rezolutien inne te brengen ende andere voorvallende 

saken ten meesten dienste van den lande, te helpen rezolveren ende haer mette andere steden 

te conformeren, d' Edele Cornelis Matthijsz. Schagen burgermeester, ende Jacob Willemsz. 

Steenhuijs out burgermeester deser stede, ende gecommitteerde Raedt etc. 

 

 

[in marge: Suijvelkopers van buijten komende hare kasen bij 't stuk te verkopen.] 

 

Sijn nog ten selven dage burgermeesteren geauthoriseert, om den suijvelcoopers van buijten 

komende ende hare kaes bij halve ende vierendelen uijtwegen, te interdiceren dat sij haer  

kasen 

 

[205verso] 

 

in dier voege off anders als bij de stucken verkopen, off bij de 25 lb en daer boven in de wage 

te leveren. 

 

 

[in marge: Diepinge van de nieuwe vaert.] 

 

Beroerende de diepinge van de nieuwe vaert, alsoo de vergaderinge van de Hooftingelanden 

van den Hontsbossche, nu wederomme aenstaende was, sijn burgermeesteren gelast ende 

geauthoriseert, om alsnog daerop te insisteren dat d' voors. vaert gediept ende behoorlick 

verwijt mogte werden, ofte soo de verwijdinge niet en soude willen vallen ten minsten te 

urgeren de diepinge op den ouden voet, ende om de sake te faciliteren, utroque casu3 , te 

prezenteren van des stadtswegen een vierde paert van de onkosten daerinne te doene. 

 

 

                                                 
3  utroque casu = in beide gevallen 
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{73 verso} 

 

[in marge: Rapport gecommitteerdens.] 

 

25sten augusti 1601, hebben de burgermeesteren Cornelis Matthijsz. Schagen, ende Jacob 

Willemsz. Steenhuijs, gedaen rapport van 't gebezoigneerde op ten dagvaert tot Hoorn. 

Is voorts ten selven dage geleden een missive van de Gecommitteerde 

 

206 

 

[in marge: dagvaert in 's-Gravenhage.] 

[in marge: difficulteijten bij andere provintien gemaekt, op ten opheve van 't inkomende en 

uijtgaende convoij, mitsgaeders op 't equiperen der schepen.] 

 

Raden van Holland, ten eijnde onse gedeputeerdens wilde komen tegens den 24sten augusti 

lestleden in 's-Gravenhage, geresolveert ende gelast op te bijgaende poincten van 

beschrijvinge, om 's anderendaegs met de andere leden van de steden daerop te bezoigneren 

ten meesten dienste van den lande. Ende de voors. pointen van beschrijvinge geleijt zijnde in 

communicatie van de vroedschappe deser stede, is op 't eerste point, sprekende van te 

rezolveren op te difficulteijten die bij eenige provintien gemaekt worden, in den opheve van 

het uijtgaende convoijgeld, beneffens het inkomende op de lijste daervan gemaekt. Insgelijks 

in de wapeninge ende versekeringe van de schepen op die concepten van de leste 

vergaderinge, goetgevonden dat die gedeputeerdens sullen aenhooren de difficulteijten, ende 

neffens de andere steden ten besten helpen resolveren, ende hun mette meeste ende beste 

stemmen conformeren. 

 

 

[in marge: 't conzent te dragen in conformité van de petitie van den raed van decembris 

lestleden gedaen.] 

 

Op 't 2e point sprekende van alsnog het conzent bij den raed in decembris lestleden versogt, te 

dragen in conformité van de- 

 

[206verso] 

 

selve petitie, monterende over de quote van die van Hollandt ter somme van 4.500.000. Sijn 

de gedeputeerdens gelast omme daerinne te mogen conzenteren mits dat men bequame 

middelen kan vinden om 't selve conzent daeruijt te vervallen. 

 

 

[in marge: Faulten bij die van Zeeland in 't observeren van de ordre op te veijlinge van der 

zee.] 

 

Op 't 3de point, sprekende van 't mangel, 't welk is bij die van Zeeland, in't observeeren van de 

ordre op de veijlinge van de zee lestleden geraempt. Sijn de gedeputeerdens gelast te 

aenhooren de discourssen van de andere leden ende steden ende haer mette meeste ende beste 

stemmen conformeren, off in cas van swarigheijt rapport nemen. 

 

{74} 

 

 

[in marge: 50m Lb, tot behoeff van de fortificatie van Ostende.] 
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Op 't 4de point, sprekende van nogh te conzenteren ten behoeve van de fortificatie van Ostende 

de somme van 50m  Lb eens. Sijn de gedeputeerdens gelast omme daerinne te mogen 

conzenteren, mits dat bij d' andere steden van gelijken wert gedaen. 

 

 

[in marge: Nopende 't kiesen van een prezident.] 

 

Op 't 5de point, sprekende van den staet van de prezident van den Provintialen Rade, van 
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een goet, bequaem persoon te verkiesen. Is gepersisteert bij de rezolutie op ten 28sten april 

lestleden. 

 

 

[in marge: Nopende 't versterken van den Raedt.] 

 

Op 't 6de point, sprekende van den Raedt te versterken, met soo veele persoonen als tot 

vorderinge van de Justitie nodig bevonden zal worden, is goetgevonden dat de gedeputeerdens 

alvoorens sullen insisteren op de versterkinge van den Raed in sulker voegen dat met twee 

cameren mag werden gebezoigneert, ofte soo 't selve niet en soude wille vallen, dat zij alsdan 

sullen daerop insisteren, dat tenminste een bequaem persoon uijt ons quartier tot Raed mag 

werden geeligeert. Ende zullen nomineren van deser stedewegen als op ten 28sten april 

lestleden goetgevonden ende geresolveert is. 

 

 

[ in marge: Op te advijsen van de raden soo politique als kerkelijke saken aengaende.] 

 

Op 't 7de point, mentionerende van de advijsen van de hogen en de Provintialen Rade, soowel 

de kerkelijke als poltique saken aengaende. Sullen de gedeputeerdens deselve mogen 

aennemen ende conzenteren, mits 

 

[207verso] 

 

dat gelijckelick bij de andere leden sulkx werde gedaen. 

 

 

[in marge: Ordonnantie van den bedelaers] 

 

Op 't 8ste point, sprekende van de ordonnantie van den Raedt jegens de gesonde bedelaers ende 

't versorgen van de rechte armen, sullen de gedeputeerdens d'selve mogen amplecteren en 

toestaen mits dat bij de andere leden sulcx mede wert gedaen. 

 

{74 verso} 

 

 

[in marge: Requeste van de gemeene panneluijden.] 

 

Op te requeste van de panneluijden van Holland ende West-Vriesland in ‘t 9de point van de 

beschrijvinge gementioneert, sijn de gedeputeerdens gelast om den selven haer versoek te 

accorderen. 
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[in marge: Requeste van de crediteurs van Lodesteijn.] 

 

Op 't 10de point, sprekende van de requeste van de gemeene crediteuren van Everard van 

Lodesteijn. Sullen de gedeputeerdens henluijden haer versoek accorderen, soo verstaen werde 

dattet selve kan geschieden sonder prejudictie van 't landt, maer anders niet. 

 

 

[in marge: Continuatie van de ronde mate en rezumptie van de ordonnantie etc.] 

 

Op ‘t naestleste point, sprekende van te continueren den impost op te ronde mate en andere 

gemeene middelen, item te resumeren de ordonnantie van 
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alle de gemeene middelen die in september sullen werden verpacht, sijn de gedeputeerdens 

gelast omme te mogen conzenteren in de continuatie van ’t middel van de ronde mate voor 

den tijd van ses maenden; ende voorts d’ ordonnantie van de andere gemeene middelen die in 

september sullen werden verpacht te helpen resumeren en dresseren ten meesten dienste van 

de sake. 

 

[In marge: Van den impost op te conzumtie van ’t zout] 

 

Op ’t laetse poinct, sprekende van den impost op te conzumtie van ’t zout te heffen volgens 

concept mede overgezonden, sijn de gedeputeerdens gelast om te aenhooren de discourssen 

van de andere leeden en versoeken rapport om dese sake naerder in Den Haegh te doen 

examineren. 

 

 

[In marge: Gecommiteerdens op ten dagvaert in ‘s Hage] 

 

Sijn voorts gecommitteert de burgermeesteren Cornelis Matthijsz. Schagen ende mr. Jacob 

Cooren, secretaris deser stede, om de voors. rezolutien op ten dagvaert in ‘s Gravenhage inne 

te brengen; ende voorts op alle voorvallende saken ten meesten dienste van den lande, 

beneffens de andere 

 

[208verso] 

 

leeden en steden te helpen adviseren en resolveren. 

 

 

[In marge: Versoeck van Luijt Theunisz.] 

 

{75} 

 

Is noch ten selve dage gelesen een requeste van Luijt Theunisz. daerbij versogt wert dat twee 

kinderen bij Jacob Theunisz. Storter achtergelaten souden in ’t weeshuijs dezer stede werden 

geadmitteert. Is goetgevonden uijt insichten dat de grootvader al over 27 jaren zijn 

poorterschap hier ter stede gecoft en de voors. Jacob Theunisz., vader van de voors. kinderen 

(doen niet meer als drie jaren oud sijnde), zedert altijts hier gewoont ende, te man geworden 

sijnde, sijn poorterschap mede gecoft ende de voors. kinderen hier geteelt heeft, den selven 

kinderen ex mera gracia in ’t weeshuijs deser stede te ontfangen en te admitteren. 
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[In marge: Nieuwe petitiën van 400.000 en van 500.000 gulden] 

 

4en septembris 1601 

Sijn geexamineert de twee nieuwe petitiën van den raedt in den leste vergaderinge in ’s 

Gravenhage gedaen, daerop reces genomen was; ende eerst 
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belangende de eerste petitie, bedragende ter somme van 400.000 gulden, sijn de 

gedeputeerdens gelast omme daerinne te mogen conzenteren; ende belangende de tweede 

petitie van 500.000 gulden sijn gedeputeerdens gelast, indien ’t selve bij d’ andere leden ende 

steden wert geconsenteert, mede te mogen conzenteren. 

 

 

[in marge: Beroerende het diepen van de nieuwe vaert] 

 

Is nogh ten selven dage bij de heeren burgermeesteren gedaen rapport van ’t gebezoigneerde 

in de vergaderinge van de hooftingelanden van den Hontsbossche nopende het diepen van de 

nieuwe vaert, ende gerelateert dat d’ voors. hooftingelanden weijnig hope waren gevende om 

tot de verwijdinge van de voors. vaert iet te contribueren, ende nopende de verdiepinge van 

deselve vaert op den ouden gront, dat zij verstonden dat men eerst soude overleggen ende 

ramen hoeveele ‘t selve diepen soude kosten ende dat zijluijden op de naeste vergaderinge 

dan souden overleggen wie ende hoeveele elx daer- 

 

[209 verso] 

 

inne soude hebben contribueren. Ende naer voorgaende deliberatie is goetgevonden dat de 

gedeputeerdens gaende na ’s Gravenhage op ten dagvaert dese sake sulle communiceren met 

mr. Reijnier van Amsterdam ende ook den advokaet Bernevelt en haerluijder advijs op dese 

zake versoeken. 

 

 

[In marge: Nopende de reparatie van de Vrouwenbroersbrugge] 

 

{75 verso} 

 

Is mede bij burgermeesteren ten voors. dage gerapporteert dat zij, conform voorgaende 

rezoluties van den 4en juny lestleden met die van Geestmerambacht nopende de reparatie van 

de Vrouwenbroersbrugge, waren verdragen dat elcx van henluijden bij souden bekostigen ’t 

repareren van twee wangen van d’ voors. brugge, onvermindert elkx gerechtigheijt ten 

principalen, ende dat men binnen drie weeken de sake bij advijs van geleerden voorts soude 

affdoen. Ende alzoo de drie weken nu al verlopen waren ende die van Geestmerambacht de 

sake niet meer en vorderen, is goetgevonden dat men haer noch soude prezenteren indien 

sijluijden voortaen 
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ende in posterum wilden aennemen de reparatie van de voors. brugge, dat dan de stadt de 

onkosten, van stadtswegen alrede en provisionelicken in ’t repareren van de voors. wangen 

gedragen, souden tot laste van de stadt blijven; ende bij refuijs van deselve prezentatie, dat 
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men alsdan soude vorderen dat de zake bij advijs van geleerden soude werden affgedaen. 

 

 

[in marge: Eenige landen uijt het Agtermeertgen voor de stadt te kopen] 

 

Sijn voorts burgermeesteren ten selven dage geauthorizeert om ten behoeve van de stadt te 

mogen kopen percelen van landen, gelegen in ’t Agtermeertgen, toekomende Heijndrik 

Maertsz., Dignum Cornelisz. ende Pieter Messemaker. 

 

 

[in marge: 50 gulden op lijffrenten voor de stadt] 

 

Sijn burgermeesteren van gelijken geauthorizeert om van de weduwe van de burgermeester 

Calff, zaliger gedachtenis, op lijffrenten te nemen de somme van 50 gulden. 

 

 

[in marge: Lambert Willemsz. Sellekaert, atterminatie] 

 

Op 't versoek van Lambert Willemsz. Sellekaert, is hem ten selven dage mede geaccordeert 

dat hij 't gunt hij de stadt nog 

 

 

[210verso] 

 

schuldig is, zal mogen betalen met hondert gulden binnen drie weken ende de reste op ses 

naestkomende halve jaren bij egale portien, mits dat Lourens Baertsz. Rijser en Jan Lubbertsz. 

(als hij prezenteert) sullen t’ samen en elke in solidum borgen zijn voor de eene helft ende 

Jacob Matthijsz. Visbeen met nog een ander tot contentement van burgermeesteren t’ samen 

en elkx in solidum voor de andere helft van ‘t voors. agterwesen. 

 

[in marge: Requeste van Claes Dirksz. Couck] 

 

{76} 

 

Op te requeste van Claes Dirksz. Couck, versoekende om over de appelmaet mede te genieten 

een oortgen op de ton van de appelen die opgeschote werden, sijn burgermeesteren 

geauthoriseert om, eenige luijden van de neeringe gehoort, op ’t selve versoek te disponeren 

sulcx sij bevinden sullen te behoren. 

 

 

[in marge: De stadt haer te voegen in ‘t proces met den dijkgraeff tegens die van 

Geestmerambacht, beroerende ‘t opsetten van de sluijsen in den Huijgendijk] 

 

Gehoort bij de gemeene vroedschappen deser stede Alkmaer de propositie van mr. Jan van 

Wittendeel, dijkgrave van Geestmerambacht, daerbij hij 

 

211 

 

mondelinge vertoont ende geremonstreert heeft, dat hij voor zijne heemraden geroepen ende 

gecauseert hadde twee huijsluijden, met namen Aris Heijndricx ende Dirk Pietersz., uijt sake 

dat bij den selven sonder zijn voorweten ende conzent geopent waren drie sluijsen leggende in 

den Huijgendijk, waerdoor het water uijt de Schermer in de Waert lopende was, ’t welk alsoo 

niet en behoorde. Maer dat ten dage dienende, waerschappen van Geestmerambacht voor den 
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voors. gedeputeerdens wilden intervenieren, seggende dat het openen van de sluijsen haer 

eijgen werk was etc. Ende bij vonnisse van heemraden voornoemt alrede tot de voors. 

interventie waren geadmitteert, van welke vonnisse hij hem hadde geconstitueert, reformant 

aen den hogen rade in Hollandt. Ende ‘t selve nu alhier voordragende was, ten eijnde d’ voors. 

vroedschappen soude mogen overleggen, off zij haer met hem wilden voegen, in den voors. 

processe 
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tot conservatie van des stadsgerechtigheijt. Ende deselve propositie in deliberatie geleijt 

sijnde, is verstaen dat bij ‘t openen van de voors. sluijsen dese stede in hare neringe ende 

negotiatie grootelicx was geincommodeert, ende dat ook volgens seker contract van deser 

stedewegen met die van Geestmerambacht gemaekt ende aengegaen, ‘t selve in vermogen van 

die van Geestmerambacht niet en was, en derhalven goetgevonden burgermeesteren te 

authoriseren om haer van stadtswegen in ’t voors. proces metten voors. heer dijkgraeff te 

voegen, voor des stadtsintereesse, ende dat soo veele raekt ende aengaet de sake ten 

principalen selfs. Actum op ten 1en octobri 1601. 

 

 

[in marge: Beroerende het diepen van de Langerijs voor de Eertswoudse sluijs] 

 

76 verso 

Is nog ten selven dage goetgevonden dat men bij provisie nog zouden voortgaen mette 

begonste dijepinge in de Langereijs voor de sluijs van Eertswoud, ter plaetse daer ‘t van node 

zijn sal, zonder te letten 
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op de presentatie bij die van Geestmerambocht gedaen van de voors. dijepinge voort te laten 

gaen, mits dat bij de stadt zouden gedragen worden een derde paert van alle de onkosten die 

van tijde te tijde in de voors. dijepinge zouden vallen. 

 

20e octobris 1601 

 

[in marge: Rapport bij Cornelis Mathijsz. Schagen] 

 

Is gedaen rapport bij de burgermeester Cornelis Mathijsz. Schagen van ‘t gunt in de leste 

dagvaert in ‘s Gravenhage verhandelt ende geresolveert was. 

 

 

[in marge: Nieuwe beschrijvinge tegens den 22e octobris 1601 in ’s Gravenhage] 

 

Zijn voorts ten selven dage gelesen ende in communicatie van de vroetschappe geleijt een 

missive van de gecommitteerde raden van Hollant, mitsgaders de poincten van beschrijvinge 

daer beneffens gaende, daerop de edelen ende steden beschreven worden om tegens den 22e 

der selven maent ‘s avonds in den harberge om ‘s anderendaegs in besoinge te treden, 

geresolveert te komen etc. 

 

 

[in marge: Te hooren rapport van de gedeputeerdens, in Zeelant geweest sijnde, beroerende de 

combinatie van ’t uijtgaende met het inkomende convoij en monteren van de schepen] 
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Ende op het 1ste poinct, mentionerende van ‘t hooren van ‘t rapport van de gedeputeerdens 

volgens voorgaende resolutie in Zeelant geweest zijnde ende daerop te resolveren ten meeste 

 

[212verso] 

 

dienste van den lande etc., heeft die vroedschappe, verstaen hebbende ‘t selve te raken het 

middel van ‘t uijtgaende convoij neffens het inkomende te ontvangen, mitsgaders de 

wapeninge van de schepen etc., hare gedeputeerdens gelast ‘t voors. rapport te hooren ende 

neffens d’ edelen en de andere steden daerop ten meesten dienste van den lande daerop te 

helpen rezolveren; ten ware de gedeputeerdens eenige swarigheijt ofte merkelicke 

veranderinge bevonden, tot beswaernisse van deze stadt ofte de binnenlantse waren 

streckende, in welken gevalle sij sullen nemen rapport ende naerder advijs versoeken. 

 

[in marge: Beroerende d’ affstant van de stadtsbieracchijsen ten behoeve van ’t lant] 

 

Op ‘t 2e ende 3e point, ten eijnde de steden ten dienste van de gemeene sake soude willen 

laten komen de 24 stuivers die zij op de tonne biers tot laste van de tappers ende de 8 stuivers 

op de tonne tot laste van de burgers, ter plaetse daer den impost eenparich is, mits dat se in 

plaetse van dien weder soude mogen vinden ’t equivalent 
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op ‘t gemael, turff, kaerssen, bestiael ofte andere, de andere steden niet prejudiciabel wesende 

etc., heeft de vroedschappe mits de groote lasten van de stadt ende het sober innekomen der 

selver, daerinne niet kunnen bewilligen, ende hare gedeputeerdens gelast ‘t selve aff te slaen. 

 

 

[in marge: De nieuwe getimmerde huijsen te brengen in de verpondinge] 

 

{77} 

 

Op ‘t 4e point van de beschrijvinge, sprekende van de nieuwe huijsen, zedert den jare ‘84 

getimmert, mede te doen contribueren bij nieuwe tauxatie in de verpondinghen naer advenant 

als andere huijsen off dat men in plaetse van dien mitsgaders van het schougelt te conzenteren 

dat hondertduijsent pond over de steden ende gelijke hondertduijsent gulden over de 

plattelanden soude werde ommegeslagen, heeft de vroedschappe hare gedeputeerdens gelast 

omme te mogen bewilligen dat de huijsen van nieuws getimmert apart getauxeert ende in 

gelijke contributie van de verpondinge als naer advenant andere huijsen 

 

[213verso] 

 

sullen werden gebracht, ende dat se voorts sullen aenhouden dat de steden die in de 

verpondinge gracelicken getauxeert staen ende merckelicken zedert het redres in neeringe 

ende welvaren toegenomen hebben, ten besten van ’t landt ende gelijkheijt van anderen 

mogen werden verhoogt. 

 

 

[in marge: Van de contributie van den 8en penning op de renten] 

 

Op ‘t 5e point, daerbij versogt wort een contributie van den 8en penning over de 

gehijpothekeerde renten, heeft de vroedschap hare gedeputeerdens gelast daerinne te mogen 

bewilligen, ende mette edelen ende andere steden te adviseren een bequame voet, omme ‘t 

selve te heffen. 
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[in marge: Verhoginge impost opte wolle lakenen] 

 

Op ‘t 6e point, meldende van de verhoginge van den impost op te wolle lakenen die bij de 

rijke werde gedragen ende het redres van de ordonnantie tot beter beneficie van ‘t selve 

middel, sijn de gedeputeerdens gelast neffens d’ edelen ende andere steden te bewilligen ende 

de ordonnantie ten besten te helpen dresseren. 
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{77 verso} 

 

 

[in marge: Nopende de ordre op te compagnie van Oost Indien.] 

 

Op ‘t 7e point streckende om sekere ordre te maken op de vaert van Oost Indien, sulkx dat den 

compagnie alleen voor 20 ofte 25 jaren dezelve soude gebruijken, mits tot dienste van ’t  

Gemeene Landt jaerlicx ofte andersints opbrengende een notable somme van penningen ende 

voorts dat alle ingesetenen deser landen in de voorsz. Compagnie hare penningen tot 

redelickheijt sullen mogen inleggen ende mede deelen in de prouffijten daer op vallende etc., 

heeft de vroedschappe ’t selve goet gevonden soo men ’t sal kunnen practiseren ende dat de 

gedeputeerdens dienvolgens neffens d’edelen ende andere steden daer op ten besten sullen 

helpen resolveren, ende daar op letten dat verhoet mogte werden dat geene uijtheemse buijten 

’s lants woonende, daer inne sulle mogen genomen werden, ende dat sulx ook niemant 

eenigen penningen soodanige toekomende op een anders name sullen mogen inleggen, ende 

gehouden wesen des noots zijnde, 

 

[214verso] 

 

hen daer van bij eede te suijveren. 

 

 

[in marge: Impositie op de boter, kaes, bijeren bij de binnnenlands vaerders inne te leggen 

etc.] 

 

Op ‘t 8ste poinct inhoudende verscheijde voorslagen van middelen ofte impositien van boter 

ende caes, item op de bijeren die bij den binnenlandsvaerders ingeleijt worden van ii stuivers 

op de tonne bijers, ofte een impositie op ’t stortcooren ende mout, op te turff, op te kaersen, 

op ’t passagie gelt, op te huijden die gesouten worden, op ’t lastgelt, op te steenen, pannen, 

tegelen, estricken, verhooginge van verpondinge, en capitale impositie etc. heeft de 

vroetschappe geensints in dese gelegentheijt geraden gevonden eenige impositie op te boter, 

caes, ofte de bijeren vande binnelantsvaerders te practiseren, ende de voorslagen op te 

kaersen, turff, steen, tegelen, ende pannen geoordeelt te wesen van cleijnder importantie ende 

ook geensints cunnen verstaen tot een nieu consent van capitale impositie, ook gedifficulteert 

de verhoginge van de verpondinge, dog zouden wel goet vinden dat de impost van de ii 

stuijvers op te tonne bijers weder in treijn gebracht, offte in plaetse van dijen ijet op ’t 

stortcoren ofte mout geheven zoude mogen werden ende daer toe alle mogelijcke instantie 

zoude mogen werden 
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gedaen. Ende zoe eenige andere middelen ofte van beter apparantie voorgeslagen werden, ofte 

dat de edelen ofte andere steden, meest zouden inclineren tot de verhoginge op te 

verpondinge, zullen de gedeputeerdens mogen nemen rapport. 

 

{78} 

 

[in marge: Gereserveerde poincten.] 

 

Op ’t navolgende poinct sprekende van de gereserveerde poincten heeft de vroetschappe 

gepersisteert bij voorgaende resolutien. 

 

 

[in marge: C. van de Nieuburch burgemeester ende mr. Jacob Cooren secretaris opten 

dagvaert in Den Hage] 

 

Op ’t leste poinct wesende generael, zijn de gedeputeerdens gelast om neffens de edelen ende 

steden op alle voorvallende zaken ten meesten dijenste van de landen te helpen resolveren. 

Ende zijn voorts Cornelis Jansz. van Egmont ende van de Nieuburgh burgemeester ende 

Jacob Cooren secretaris desen stede gecommiteert om van deser stede wegen die bovenges. 

resolutien op ten dagvaert in ’s Gravenhage inne te brengen. 

 

 

[in marge: d’affstant van de stadts bijer accijsen.] 

 

28 october 1601 

In communicatie van de vroetschappe geleijt zijnde, ’t schrijven van de gecommitteerdens 

deser stede, in Den Hage ter dagvaert wesende van date den 29ste derselver maent  streckende 

ten fijne om naer der last te hebben op ’t versochte 

 

 

[215verso] 

 

consent van d’affstant van de 24 stuivers tot laste van de tappers en de 8 stuivers op de tonne 

bijers tot laste van de burgers, ten prouffijte van ’t lant. Volgens voorgaende beschrijvinge, 

alsoo de meeste leden daer inne bewilligt ende eenige anderen goede hoope gegeven hebben 

etc., heeft die vroetschappe, mits de groote lasten die de stadt ter cause van renten ende anders 

te dragen heeft, ende door de noodige dijepinge in toecomende tijde noch zal hebben te 

dragen, als nog ’t zelve consent gedifficulteert. Ten ware alle d’andere steden daer inne 

bewilligden, in welken gevalle de gecommiteerdens gelast sullen wesen om mede daer inne te 

mogen bewilligen voor den tijt van ses maenten mits dat het eenparich zij. Ende dat ter plaetse 

daer den impost distinctelijk wert betaelt naer advenant ende proportionelicken sal worden 

uijtgekeert. 

 

{78 verso} 

 

[in marge: Beroerende de 70 gulden procederende van de dobbelaers weijde.] 

 

Aengaende de lxx gulden ’s jaers procederende van de dobbelaers weijde bij wijlen Claes 

Harcx in sijn leven burgermeester deser stede eertijts in erffpagt verkregen, ende eerst aen den 

soon van wijlen Jan Arentsz ende laestleden aen den soon van Pieter Cornelisz. predicant 

alhijer bekeert tot vorderinge van hare studien, is goetgevonden op ’t schrijvens van de 
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voors. Gecommiteerdens dat alsoo de rentemeester Paeino swaricheijt maect om deselve uijt 

te keeren aen Joannem de soon van Griet van Foreest, volgende voorgaende resolutie van de 

vroetschappe, sonder acte ofte ordonnancie van de Camer, dat men daer toe van de Camer bij 

requeste versoek zal doen, nijet alleen voor hem, maer dat burgermeesteren ende regierders 

vervolgens daer mede anderen tot hare studie zullen mogen beneficieren. 

 

8e novembris 1601 

 

[in marge: Rapport van de leste dagvaert in ’s Gravenhage.] 

 

Is bij de gedeputeerdens geweest zijnde ter dagvaert in ’s Gravenhage gedaen rapport van ’t 

gene aldaer gedaen ende gebesoingeert was. 

 

 

[in marge: Submissie beroerende de reparatie van de Vrouwenbroers brugge.] 

 

Op ’t rapport bij de voorn. gedeputeerdens gedaen, noopende de submissie van de zaecke 

beroerende de reparatie van de wangen van de Vrouwenbroers brugge, gedaen aen twee 

advocaten in ’s Gravenhage, is goetgevonden uijtsprake van de voors. advocaten beroerende 

d’voors. zaecke op de naeste vergaderinge door onse gedeputeerdens aldaer gaende te 

vervolgen, mits dat men alvoren de gelegentheijt van de voors. sake naerder zal verstaen uijt 

eenighe van de oudsten van de vroetschappen. Ende dijenaengaende zekere naerder instructie 

concipieren en 

 

 

[216verso] 

 

door onse voors. gedeputeerdens den voornoemde advocaten communiceren. 

 

{79} 

 

 

[in marge: Versoek van Volkert Dircx.] 

 

Op ’t versoek van Volkert Dircx eertijts leeckebroer tot Hoorn, is den selven geaccordeert 

verhoginge van zijne alimentatie van xxxv op xlv gulden in ’t vijerendel jaers. Inne te gaen 

mettet vijerendel jaers verscenen alderheijligen lestleden. Actum op ten 8e novembris 1601. 

 

[in marge: Versoek van de storters.] 

 

Is nog tenselven dage op ’t versouk van Claes Luijtgensz., Cornelis Gerritsz. ende Luijtgen 

Theunisz. gesworen storters hijer ter stede heuls geaccordeert, dat zij mede twee blanken 

sullen ontfangen ende genieten van ijder last ’t welke op de weekmarcten ongemeten in de 

schuijten gestort wort. 

 

 

[in marge: Versoek van Pieter Cornelisz. Crank.] 

 

Is nog ten selven dage op ’t versoek van Pieter Cornelisz. Cranck, bij den vroetschappe goet 

gevonden ende geconsenteert, dat men hem zal laten volgen zijne boeken die op de Librije 

deser stede bewaert worden. 
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[in marge: Versoek van Adriana Sijmonsdr. Clarisse.] 

 

Op ’t versoek van Adriana Sijmonsdr. Clarisse hier ter stede, is haer tenselven dage gegunt 

verhooginge ende augmentatie, van hare alimentatie ter somme toe van … gulden als bij 

d’oude Clarissen genoten wort. 
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[in marge: Requeste en remonstrantie van de havenmeester. Requeste van de buijren van ‘t 

Lutkautdorp] 

 

Sijn voorts burgermeesteren ende schepenen mitsgaders Pieter Jacobsz. van Teijlingen 

Basgen, geauthoriseert omme te examineren de requeste ende remonstrantie van den 

havenmeester deser stede. Als ook de requeste van de buijren wonende aen de noortzijde van 

’t Lutkaudtdorp ende ’t zelve gedaen de vroetscappe daer op dijenen van haeren advijs. 

 

{79 verso} 

 

 

[in marge: In requeste van Willem Jacobsz. papijermaker.] 

 

Op de requeste van Willem Jacobsz. papijermaker, houdende tweederleij versoek. Als eerst 

om verligt te werden in de verpondinge staende ofte gestelt op zijn papijermolen met de 

woninge daer bij, staende aen de zuijtsijde van ’t Zeggelis. Waer op goet gevonden is dat de 

suppliant hem zal addresseren aen de gedeputeerdens op de doleancien ter zake als voren 

vallende, om bij hem op de zake gelet ende de vroetschappe van haere advijs gedijent te 

werden. Ende op zijn tweede versoek werd hem suppliant geconsenteert zijn voors. molen 

ende woninge te versetten op zeker lant leggende tusschen de Ruijters tuijn ende Boekel in 

den banne deser stede de huijsarmen toebehoorende. Ende autoriseren dienvolgens de 

regenten van de voors. huijsarmen om ten fijne voors. aen den voornoemde 

 

[217verso] 

 

suppliant om redelick prijse te verkoopen omtrent de 100 roeden lants. ter voors. plaetse 

gelegen. Actum op ten 8e novembris 1601. 

 

 

[in marge: Versoek van Maritge Jans Kelders.] 

 

Het vesouk van Maritgen Jans Kelders eertijts conventuale in ’t Jonge Bagijnhoff om te 

hebben augmentatie van hare alimentatie is affgeslagen, om der consequentie wille ende sijn 

nijet te min burgemeesteren geauthoriseert om de voors. suppliante in den noot naar hare E. 

discretie met eenige penningen te mogen assisteren. 

 

20e novembris 1601 

 

[in marge: Beschrijvinge tot Hoorn. Om te vinden het equivalent van de bier accijsen] 

 

 

Is gelesen de missive, mitsgaders bijgaende poincten van beschrijving van de heeren 

gecommitteerde raden van Staten van Westvrieslant en den Noorderquartiere van den 19e 

novembris 1601 om tegens den 21e daer aen volgende des avonts tot Hooren in de herberge te 
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comen ende ’s anderen daegs in besoinge te treden op deselve poincten. Ende deselve in 

deliberatie geleijt sijnde is op ’t eerste poinct mentionerende van te samen eenige eenparige 

middelen daer bij gevonden mogte werden over de steden van desen 

 

 

218 

 

quartiere. Het equivalent van der steden bieraccijsen die ten prouffijte van de gemene zake bij 

den staten van Hollant en Westvrieslant versogt, goetgevonden den gedeputeerdens te lasten 

on hier op (de wijle de noot den affstant van der steden bijeraccijsen zoo hoogh vereijst) voor 

te slaen, een verhoginge op ten turff (mits dat de zoutkeeten na deselve verhooginge nijet 

meer en souden gelden als een derde paert ende de brouwers de helft), voorts een verhooginge 

op ’t bestiael, ii stuivers op te consumptie over elke tonne bijers, eenige verhooginge op ’t 

gemael van de tarwe die gebacken wort, ende op de biscuijten die van buijten gebacken inde  

steden gebragt werden. 

 

{80} 

 

 

[in marge: Beroerende het nieu schougelt ofte 200000 gulden over de steden en dorpen.] 

 

Op ‘t 2e poinct sprekende van den voorslag in de leste vergaderinge van de staten van Hollant 

ende Westvrieslant gedaen, van een nieu schoorsteen gelt, off in plaetse van dien 200000 

gulden over de steden en dorpen. Off men daer inne zoude consenteren ende hoe men de 

quote van desen quartiere daer inne gevoeglick zoude kunnen vinden. Zijn de gedeputeerdens 

gelast omme  

 

 

[218verso] 

 

nijet te consenteren in de voors. 2 voorslagen maer in plaetse van dien voorslaen de taxatie 

van de nieuwe huijsen ’t zedert den jare 84 getimmert in conformite van de resolutie dien 

aengaende op ten 20e  octobris lestleden alhijer genomen. 

 

 

[in marge: De gecommiteerde raden tot Hoorn niet langer als 2 jaren te dienen.] 

 

Op ‘t 3e poinct sijn de gedeputeerdens gelast goet te vinden ende ook daer op te insisteren 

datter genomen wierde resolutie ten eijnde de gecommitteerden in den collegie van de 

gecommitteerde raden nijet langer als twee jaren vervolgens soude mogen dijenen. 

 

 

[in marge: Versoek van de ingesetenen van Bloxijl.] 

 

Op ’t leste poinct zijn de gedeputeerdens gelast ’t versouk van de gemene ingesetenen der 

fortte van Bloxijl daer inne geroert, te stellen in staten, tot dat op gelijke zaken concernerende 

de inwoonders van desen lande zal wesen gedisponeert. 

 

 

[in marge: Cornelis van der Nieuburgh en Jacob Steenhuijs tot Hoorn.] 

 

Sijn voorts gecommitteert om de voors. resolutien tot Hooren inne te brengen ende op alle 

andere voorvallende zaken, ten meesten diensten van desen quartijere ende der gemene zake 
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te helpen adviseren ende resolveren ende haer mette meeste stemmen te conformeren Cornelis 

van der Nieuburgh 

 

219 

 

burgemeester ende Jacob Willemsz Steenhuijs oud burgemeester deser stede. 

 

{80 verso} 

 

 

[in marge: Beroerende de remonstrantie van de havenmeester. Weddens havenmeester ] 

 

Is voorts op ten 20e novembris voors. bij de E. heeren burgemeesteren ende schepenen gedaen 

rapport van ’t gene bij heuls gedaen ende gebesoingeert was op te remonstrantie mitsgaders 

requeste van de havenmeester der voors. stede, volgens de resolutie van de 8e novembris 

lestleden, ende is ’t zelve besoinge geapprobeert ende goetgevonden de respective keuren ten 

materie subjecte dienende daer na te regten ende voorts den voors. havenmeester te 

accorderen tot weddens, de somme van hondert gulden jaerlicx. 

 

 

[in marge: Zeker stuk lant aen de Langereijs te koopen.] 

 

Alsoo mede ten selven dage geproponeert wiert, dat tot benefitie van de toevaert tot deser 

stede door de Langereijs, oirbaer ende dienstig zoude zijn te kopen seker stuk lants gelegen 

aende zelve vaert, soo is goetgevonden burgermeesteren mitsgaders fabrijkmeesteren te 

authoriseren omme bij gelegentheijt ’t voors. lant te besigtigen,. Haer op de gelegentheijt van 

dien te informeren ende de vroetscappe daer van rapport doen ende dijenen van haeren advijs. 

 

 

[219verso] 

 

 

[in marge: Versoek weesvaders] 

 

Is nog ten selven dage den weesvaders op haer versoek bij requeste gedaen. Gegunt ende 

dijen volgens sijn deselve geauthoriseert om ten prouffijte van ’t weeshuijs te mogen 

vercoopen. 

 

25e novembris 1601 

 

[in marge: Rapport dagvaert tot Hoorn. Om te vinden het equivalent van de stads bieraccijsen. 

Verhooginge op ’t gemael.] 

 

 

Is gedaen rapport van ’t gebesoingeerde op ten lesten dagvaert tot Hooren en gelesen de  

resolutien aldaer op ’t behagen van elcx principalen genomen. De welke in deliberatie geleijt 

zijnde, is nopende de eerste resolutie daer bij goetgevonden was dat in gevalle de steden hare 

accijsen zouden moeten affstaen men ’t equivalent van dien zoude mogen vinden bij een 

verhoginge op ’t gemael. Zoo wel van de rogge ende tarwe als van bisscuijt ende wittenbroot 

van buijten in de steden comende in manieren als tot Amsterdam gescijet is. Is verstaen dat de 

steden in Den Hage bij de andere gedeputeerdens van de steden van desen quartiere, haer 

mette voors. resolutie zullen mogen conformeren. 
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{81} 

 

 

[in marge: Le penningen op ’t bestiael.] 

 

Ad idem nopende den accijs te stellen op ’t bestiael van de Le penningen. 

 

220 

 

[in marge: Turff accijs.] 

 

Beroerende den voorslag van te stellen een accijs op ten turf van 6 stuijvers op elke schouw, 

ende dat met sulke distinctie als bij de ordonnancie. Sijn de voors gedeputeerdens gelast om te 

mogen consenteren in de 6 stuijvers op 't schou ofte 10 stuijvers op 't hondert, mits dat de 

panneluijden niet meer sullen betalen als 3 stuijvers op 't hondert, en de brouwers 6 stuijvers 

op 't hondert.  

 

 

[in marge: Op te bijeren.] 

 

Noopende den voorslag van te stellen op ijder tonne van de uijtheemse ende buijten 

gebrouwen bijeren die bij de tappers ingeleijt zullen worden, 6 stuijvers tot laste van de 

tappers ende van de selve bijeren bij de burgers inne te leggen 2 stuijvers tot laste van de 

biersteeckers, ende dat voorts van binnen gebrouwen bijeren bij de brouwers betaelt zoude 

woerden van de haver die gestort zoude worden op ijder lasty xxii stuijvers, van rogge ende 

garstenmout op 't last ii pond 4 stuijvers, ende van tarwenmout iiii pond 8 stuijvers, is 

verstaen dat de gedeputeerdens zullen mogen consenteren over de buijten gekomen bieren 4 

stuijvers op te tonne, ende over de binnen gebrouwen bieren 2 stuijvers, ende meerder nijet, 

als ook niet op 't stort ofte brouwcooren.  

 

[220verso]  

 

[in marge: Taxatie van de nieuwe getimmerden.]  

 

Beroerende voorts de voorslagen die men doen zoude in plaetse van de 200.000 pond over de 

steden en dorpen in beschrijvinge gebragt in plaetse van 't schouwgelt, is verstaen dat de 

gedeputeerdens daer toe noch souden voorslaen de taxatie van de nieuwe huijsen 't sedert den 

jare LXXXIIII getimmert, conform voorgaende resolutie op ten 20ste november lestleden 

genomen.  

 

[in marge: Beschrijvinge in 's Gravenhage.] 

 

Zijn voorts ten selven dage gelesen een missive van de gecommitteerde raden van Hollant 

mette bijgaende poincten daer op d'edelen en de steden beschreven worden om tegens den 

25de november daer aen volgende in den Hage te komen met volkomen last om op de selve 

poincten te helpen adviseren ende resolveren ten meeste dienste van den lande, ende de voors. 

poincten in deliberatie geleijt zijnde, is op 't 1ste poinct daer bij versogt wort consent tot de 

quote van den lande van Hollant ende Westvrieslant, in de lasten gespecificeert in den staat 

van oorloge ter somme van 481.000 pond ter maent, bedragende de voors. quote ter hoogte 

van 277.746 pond 13 stuijvers  ter maent, goetgevonden de gedeputeerdens ter dagvaert 

gaende te lasten om daerinne te mogen consenteren.    
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{81 verso]  

 

[in marge: De quota in 100.000 pond ter maent 8 maenten geduerende.] 

 

Zijn van gelijken gelast om te mogen consenteren in de quote van hondert duijsent pond ter 

maent voor den tijt van 8 maenten, beginnende primo januari, om daeruijt te vervallen de 

betalinge van de 13 compagnieën voetknegten uijtten forten van Rossum ende Crevecoeur 

gecomen, ende andere 4000 Engelse opnieuws geligt en in Ostende gesonden, die in den staet 

van oorloge nijet en zijn gestelt, ende voorts tot versterkinge des volkx van oorloge te paert en 

te voet, voor zoo vele d' selve hondert duijsent pond ter maent beneffens het secours dat men 

van buijten verwacht willen mogen strecken.  

 

[in marge: 600.000 pond eens tottet voetleger.] 

 

Alsmede in de 600.000 pond eens binnen de voors. 8 maenten te betalen totte costen van den 

veltleger ende gevolge van dien.  

 

[in marge: 300.000 pond totte fortificatien.] 

 

Ende nog in de versogte 300.000 pond totte fortificatie van de stadt van Ostende, ende andere 

frontiersteden ende stercten.  

 

[in marge: 100.000 pond bij den raad te negotieren.] 

 

Van gelijken in de 100.000 pond bij de Raad van Staten in den noot te negotieren,  

 

[in marge: 300.000 pond voor de con. van Engelant] 

 

Item nog in de somme van 300.000 pond tot een paije aen de con. van Engelant, indien 

deselve niet en  

 

[221verso]  

 

can beweegt worden ror verminderinge van de selve paije.  

 

[in marge: 900.000 pond tot subsidie van de admiraliteijt.] 

 

Item in de 900.000 pond versogt tot subsidie van de saecken van der admiraliteijt.  

 

[in marge: Aff te lossen de penningen bij den ontfanger generael genegotieert.] 

 

Zijn mede gelast om te mogen consenteren dat de penningen bij de ontfanger generael 

genegotieert in 't geheel ofte deel voor den loopenden jare zullen worden affgelost, zulx als ter 

vergaderinge van de heeren Staten Generael mette minste quetse ende beste dienste van den 

lande zal geaccordeert kunnen worden.  

 

[in marge: continuatie gemene middelen.] 

 

Op 't eerste lit van 9de poinct van beschrijvinge zijn de gedeputeerdens gelast om te mogen 

consenteren in de continuatie van de middelen generael, zulx als die in den loopenden jare 
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ingewilligt ende verpagt ofte gecollecteert zijn, zoo wel van wegen de generaliteijt als de 

landen van Hollant ende West-Vrieslant, ende dat voor het geheelen jare 1602.  

 

{82} 

 

[in marge: eenparige mate op de biertonnen.] 

 

Ende op 't tweede lit van 't selve 9de poinct van beschrijvinge, zijn de voors. gedeputeerdens 

gelast om te  
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insisteren dat op 't stuk van de bijertonnen gemaect ende alomme gebruijct mogte worden een 

gelijke en eenparige mate.  

 

[in marge: impositie op 't zout] 

 

Op 't laeste lit van 't voors 9de poinct, sprekende van den impost van de consumptie des souts, 

voortaen te doen ontfangen volgens het concept daervan overgesonden, sijn de 

gedeputeerdens gelast te urgeren, dat men zoude aenhouden bij d' andere provinctien ten 

eijnde desen impost generalijck over alle provincien zoude in treijn gebragt ende geheven 

mogen werden, ofte dan men ten minsten daer inne zoude doen betalen ende contribueren alle 

't zout 't welk aen lant verzouten wort, 't zij op ter temie off ter consumptie, off zoo 't selve 

nijet en conde te wege gebragt worden, dat zij dan neffens d' andere steden 't voors. concept 

zouden mogen helpen resumeren, off andersints d' oude ordonnancie helpen redresseren ten 

meesten verhoedinge van de frauden ende minste quetse en beswaernisse van de ingesetenen 

ende haer mette andere leden ende steden conformeren.   

 

Op 't 10de poinct zijn de voors. gedeputeerdens gelast om te  

 

[222verso] 

 

[in marge: contaminatie verpondingen tweemael 100000. lb.] 

 

consenteren, dat opten voet van het redres van de verpondingen ende verhooginge van dien, 

mitsgaders van de tweemael 200000.gl., d' eene helft over de steden ende d' ander helft over 

de dorpen ende plattenlande gelijken omslag gedaen zal worden als in den loopende jaere 

alreede is gedaen. 

 

 

[in marge: Continuatie van de penningen op intresse genegotieert] 

 

Op't 11de poinct, sijn de voors. gedeputeerdens gelast om te consenteren, dat alle penningen 

genegotieert zoo op te verpondingen als gemene middelen, comptoiren, ende contributien, 

ende die  noch voorder genegocieert zullen werden, volgende de resolutie nog voor een jaer 

sullen werden gecontinueert ofte anderen in plaetse van degenen die gelost sullen moeten 

worden geligt, alles op sulken intrest als de gecommitteerde raden zullen kunnen te wege 

brengen. 

 

 

[in marge: Continuatie convoijen en licenten, Verhooginge en verpagtinge vandien voor een 

4de part.] 
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Ende van gelijken op't 12de poinct te mogen consenteren, in de continuatie van de convoijen 

en licenten op te lijsten, placcaten, en ordonnancien alreede gemaect ofte nog te maken; Ende 

om bij  
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collectatie ofte verpagtinge een gedeelte derselven te ontfangen voor den Jare 1602, item te 

insisteren, dat men bij die van Zeelant nog alle mogelijke devoir zoude doen, om haer te 

bewegen ten eijnde zijlieden. mede amplecteren de combinatie van het uijtgaende met het 

inkomende  convoij, mitsgaders te mogen bewilligen in den voorslag bij die van Zeelant 

gedaan van de verhooginge van de voors. convoijen ende licenten voor zeker gedeelte. 

 

{82 verso} 

 

 

[in marge: De afstant van de bier-accijsen.] 

 

Op 't 13de poinct zijn de voors. gedeputeerden gelast, om conform voorgaende resolutie van 

den 28e october als nog te difficulteren d' affstant van de stadsbijeraccijsen, ten ware alle 

d'andere steden ende leden daer inne bewilligden in welken gevalle de voors. gedeputeerdens 

mede daer inne zullen mogen bewilligen voor den tijt van ses maenden, mits dat het eenparig 

zij, ende dat ter plaetse daer den impost distinctelick werd betaelt naer advenant ende 

proportionelicken zal worden uijtgekeert. 

 

Op 't 14de poinct sprekende van te doen een generael redres van de 

 

 

[223verso] 

 

 

[in marge: Generael redres Verpondingen] 

 

verpondinge over de steden ende platten lande etc. sijn de gedeputeerdens gelast om daer inne 

te consenteren, behoudelick dat men eerst zoude bij den hant nemen t' redres van de 

verpondingen over de steden (daer inne de meeste veranderinge gevallen is) ende 

‘t zelve gedaen zijnde, comen tot een redres over den platten lande. 

 

 

[in marge: 200000.lb in plaetse van 't schouwgelt] 

 

Op 't 15de proinct van de beschrijvingen zijn de gedeputeerden gelast, om aff te slaen de 

200000 lb die daer inne in plaetse van ’t schou-gelt versogt worden, ende in plaetse van dien 

voor te slaen, dat men dese penningen zoude mogen vinden bij taxatie van de nieuwe 

huijsen, t' zedert den jare 84 getimmert, conform voorgaende resolutie. 

 

 

[in marge: contributie op de renten] 

 

Op't 16de poinct zijn de voors. gedeputeerdens gelast om alsnog te mogen consentren een 

contributie over den renthefferen van de gehypothequeerde renten van een 81/2 paert van een 

jaer renten, mede conform voorgaende resolutie. 
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[in marge: Verhooginge laken impost] 

 

Op 't 17de poinct zijn de gedeputeerdens gelast, om neffens de edelen ende andere steden te 
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consenteren in een redelijke verhooginge van den impost op de wolle lakenen ende tot dien 

eijnde mede helpen resumeren de concepten daervan overgehouden. 
 

 

[in marge: Impositie op te bieren van de binnelantsvaerders.] 
 

{83} Op´t 18de poinct zijn de voors. gedeputeerdens gelast om aff te slaen de impositie 

daerinne versogt, te weten dat van bieren die in de schepen en de schuijten binnenslants 

varende gedaen worden betaelt zoude worden poorters ofte inwoonders impost. 

 

 

[in marge: Impost op te gesoute huijden.] 
 

Op´t 19de poinct zijn de voors. gedeputeerdens gelast, beneffens d´andere leden ende steden te 

bewilligen in een redelicke impostie op te huijden, die in den lande van Hollant ende West-

Vrieslant sullen worden geloijet ofte gesouten, zulx als ter vergaderinge best practicabel ende 
dienstelick bevonden zal worden. 

 

 

[in marge: Impositie op de kaersen.] 

 

Op´t 20ste poinct zijn deselve gedeputeerdens gelast, om als nog te difficulteren d´impositie op 

de kaersen daerinne voorgeslagen ende te proponeren dat alvoren geraempt ende 

geconcipieert  

 

 

[224 verso] 
 

zouden werden zekere ordonnantie daerop d´voors. impositie gepractiseert ende in treijn 

gebragt zoude mogen worden ende dat deselve ordonnancie aen de respective steden zoude 

worden overgesonden omme aldaer geëxamineert ende naerder daerop geresolveert te 

worden. 
 

 

[in marge: Impositie op steenen, pannen, tegelen, etc.] 
 

Op ´t 21ste poinct zijn de voors. gedeputeerdens gelast om neffens d´edelen ende andere 

steden te mogen consenteren een goeden impost op te steenen, pannen, tegelen ende andere 

materialen, die in ´t timmeren worden verbesigt, de laeijen ofte schaliën daeronder mede 

begrepen. 
 

 

[in marge: Nieuwe middelen voor te slaen off de oude te verhoogen.] 
 

Op ´t 22ste en 23ste poincten. sprekende van eenige vordere nieuwe middelen voor te slaen ofte 

verhooginge van eenige oude middelen tot vervallinge bij het eene off´t ander middel van de 

noottelicke defensie der landen ende weringe van alle confusiën etc., sijn de voors. 
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gedeputeerdens gelast om te aenhooren de voorslagen bij de andere steden te doen ende daer 

van rapport doen. 
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[in marge: Monteringe van schepen ende veijlinge van de zee.] 

 

Op´t 24ste en 25ste poincten sijn de voors. gedeputeerdens gelast om beneffens d´edelen ende 

andere steden te helpen adviseren ende resolveren op de wapeninge ende voorsieninge van de 

scepen, die uijtte landen van Hollant ende West-Vrieslant en andere provintiën voor den jare 
1602 ter visscherije ende coopvaerdije sullen varen, item op alle´t gene nodig wesen zal tot 

goede veijlinge der zee, ´t zij bij continuatie van voorgaende ofte zulke andere ordre als 

goetgevonden sal worden. 
 

 

[in marge: ´t Kiesen van een president van den Hove.] 
 

{83v} Op´t 26e poinct zijn d´voors. gedeputeerdens gelast om totten state van president van 

den Hove van Hollant te nomineren jonkheer Reijnout van Breederode, heere van 

Veenhuijsen ende twee anderen van d´apparensten die bij d´andere voorsittende steden 

genomineert zullen worden. 
 

 

[in marge: Nominatie ende electie van drie raden.] 
 

Op´t 27ste poinct sijn de voors. gedeputeerdens gelast om te spreken met de gedeputeerdens 

van d´andere steden van onsen quartier om te sien en te onderstaen off zij gelijkelick souden 

persisteren bij voorgaende resolutie tot Hooren, nopende 
 

 

[225 verso] 

 

de nominatie van de raden genomen ende soo niet dan mede tot nominatie te procederen ende 

nomineren mr. Jacob van Teijlingen, J. Cooren, P. Castricom, J. Buijes, P. Schaep van Amstel 

ende anderen van d´apparenste. 

 

 

[in marge: Main levée voor den grave van Egmont.] 

[in marge: Versoek van sijne crediteuren.] 
 

Op´t 28ste poinct zijn de gedeputeerdens gelast om op het versouk van de heere Lamoral van 

Egmont te consenteren in de hantligtinge en ontslaginge van de annotatien van de 

graeffelikheijt ende de goederen van Egmont indien van gelicken bij d´andere steden daerinne 

worde bewilligt ende met die limitatie ofte conditie dat de graeffelijkheijt voors. niet 

vervreemt ofte verkogt zal mogen werden dan aen sulke personen daeraen de heeren Staten 

zullen nemen contentement.  
Ende op´t versoek bij de crediteuren van den voornoemde heere van Egmont gedaen zijn de 

voors. gedeputeerdens gelast om te consenteren in d´approbatie van zekere pandtschappen 

ende vercoopinge bij den voornoemde prince van eenige heerlijcheijden ende goeden van den 

selven huijse gedaen mits dat de  
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hooge heerlickheden van de voors. plaetsen zullen comen ende blijven aen´t lant van Hollant 

ende West-Vrieslant. 
 

 

[in marge: C. van Egmont, Van der Nieuburch, burgermeesteren, mr. Jacob Cooren, secretaris 

opten dagvaert.] 
 

Sijn voorts Cornelis van Egmont ende Van der Nieuburch, burgermeesteren ende mr. Jacob 

Cooren, secretaris deser stede gecommitteert om d´voors. resolutiën in ´s-Gravenhage inne te 

brengen ende voorts op alle andere voorvallende zaken neffens d´andere leden en steden ten 

meesten dienste van den lande helpen adviseren ende resolveren ende haer mette beste en 

meeste stemmen mogen conformeren. 
 

 

[in marge: Te versoeken restitutie van de oude vrijheijt van jurisdictie tegens den grave van 

Egmont.] 
 

Sijn nog tenselven dage d´voors. gedeputeerdens gaende ter dagvaert in ´s-Gravenhage gelast 

aldaer te versouken en te vervolgen dat desen stede als nog mogte werden gegunt de restitutie 

van hare oude jurisdictie van vrijheden ende limiten daerinne zij verkortet is door de 

concessie eertijts bij de hartoginne van Parma, aen wijlen den grave van Egmont gedaen in ´t 

bedijken van de Egmondermeer gedaen. 
 

 

[in marge: Maritgen Kelders in ´t vrouwe gasthuijs te admitteren.] 

 

{84} Zijn mede burgermeesteren nog tenselven dage geauthoriseert om 
 

 

[226 verso] 

 

met de gasthuijsvaders te handelen ende in cas van onwilligheijt deselve te compelleren  
teneijnde zij in den vrouwengasthuijse admitteren Maritgen Jans Kelders mits bij denselven 

innebrengende alsulke portie van hare alimentatie als bij burgermeesteren goetgevonden zal 

worden. 
 

 

[in marge: Beroerende de silvere goudgulden van Vrieslant, de Philipsdaelder van Campen 

ende cleijne munte buijten dese provintiën geslagen.] 
 

3e decembris 1601 

gedelibereert zijnde opten inhouden van de brijeven van de gedeputeerdens deser stede ter 

dagvaert in Den Hage wesende, is goetgevonden op´t 1ste poinct daer bij deselve missive 

naerder last wert versogt, de voors. gedeputeerdens te lasten, aldaer voor resolutie inne te 

brengen dat hare principalen wel verstonden dat dienstig soude wesen voor`t gemenelant ende 

de goede ingesetenen vandien, datter goede ordere wierde gestelt jegens den gank van de 

groote en cleijne munte in deselve missive gementioneert, dan dattet altijt beswaerlik soude 

zijn deselve in ´t geheel te verbieden, maer veel beter dat men de voors. groote munten, als te 

weten den silveren gulden van 28 stuivers in Vrieslant 
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ende den Philipsdaelder van 50 stuivers tot Campen gemunt, zoude reduceren tot haer 

intrinseecque valeur ende nopende de voors. cleijne munte, van een schelling ende daer 

beneden, buijten de provincie van Hollant ende West-Vrieslant, dat men dien aengaende 

zoude ordonneren, dat niemant d´selve zoude mogen uitgeven, dan tot een zekeren taux in´t 

pont Vlaems, zulx men daer zoude goetvinden en accorderen, dan dat de voors. 

gedeputeerdens nijettemin neffens d´andere leden ende steden alsulke ordre sullen helpen 

ramen ende arresteren als mette minste quetse ende opsprake van de gemeente practicabel zal 

wesen ende haer over zulx mette meeste en beste stemmen mogen conformeren. 
 

 

[in marge: Nopende de impositie op de bieren van de binnelandsvaerders.] 
 

Ende op het 2de poinct in de voors. missive vervatet zijn de gedeputeerdens gelast om alsnog 

te difficulteren de impositie op de bieren bij den binnelandsvaerders inne te leggen 

voorgeslagen tot naerder instancie ten ware zijlieden verstonden dat daerover eenige 

besendinge zoude vallen in welken gevalle zijlieden nog voor een dag ofte twee sullen mogen 

uijtstel nemen dog eijndtelick daerinne mogen bewilligen. 
 

[227 verso] 
 

[in marge: Nijburch gecommitteert op ´t handelinge mette bewinthebbers van de Oostindise 

Compagnie.] 
 

{84v} Op´t schrijven van de heeren Staten van Hollant en West-Vrieslant van den lesten 

novembris 1601 bij de gecommitteerde raden overgesonden, is goetgevonden den 

burgermeester Cornelis van der Nijburch in dagvaert wesende te committeren om mette 

gedeputeerdens van de Oostindise Compagnie uijtten Zuijderquartier van Amsterdam ende 

van Zeelant aldaer bij den anderen zijnde te besoingeren op eenen eenparigen ordre ende voet 

daerop men d´voors. negotiatie denct te continueren ende in eeren te houden, indien alle 

d´andere steden van onsen quartiere elx een van de heuren over´t zelve besoinge zullen 

gebruijken ende zoo nijet dat de voors. gedeputeerdens de vroetschappen ´t zelve sullen 

adverteren om naerder daerop gelet te mogen worden. 
 

 

[in marge: Versoek van Pieter Jacobsz. Bas van Teijlingen.] 
 

Op´t versoek van Pieter Jacobs. van Teijlingen ten fijne omme voortaen mits sijne 

gelegentheijt geëxcuseert ende ontlast te mogen blijven van al sulke beswaerlijke dijensten als 

hij tot nog toe mede beswaert is geweest, etc., is geoordeelt ´t selve versouk subject te wesen 

consequentie en 
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mitsdien gelaten ter goedere discretie van de vroetschappen, om daerinne te doen sulx elx zal 
oordeelen te behooren. 
 

 

[in marge: 200.000 lb in plaetse van ’t schougelt.] 
 

11 van 't beneficie eertijts bij Michiel van der Velde gepossideert en was geconfereert op 

Arent IJsbrantzoon es affgeslagen, overmits de collatie te vorens volcomentlick es gedaen te 
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weten dat na doode van  Aechte Claes 't geheele inkomen van 't beneficie op de voorn. Aert 

IJsbrantsz. sal comen. 
 

33  
 

[in marge: Openninge pesthuijs.] 
 

7de decembris 1604 
{146v} is bij burgermeesteren te kennen gegeven dat mits de siecte der pestilentie die hem in 

de stadt hijer en daer openbaert dagelix bij verscheijden burgeren aengehouden wort, om in 

den pesthuijse te mogen gebragt worden ende over sulx nodig was het pesthuijs te  
openen, is goetgevonden dat niet jegenstaende den wintertijt 't voors. pesthuijs geopent ende 

de sieken daerinne gebragt sullen worden. 
 

 

[in marge: Accoort met de weese van Claes Matheus.] 
 

Is voorts geapprobeert het accort bij de gecommitteerden met de weese van Claes Matheus. 

soo noopende eenige getauxeerde goederen bij de stadt overgenomen, als ook nopende  
d'vergoedinge aen de voors. weese te doen, mits zij buijtens tijt uijt de huijsinge ende 

brouwerije sal vertrecken, te weten dat men haer daervoren betalen sal 250 gulden in als. 
 

 

[in marge: Woninge voor Casper Benoist.] 
 

Is mede goetgevonden dat men Casper Benoit in plaetse van de brouwerije sal accommoderen 

met andere woninge van 't Hoff, ende dat zulx de brouwerije sal blijven in haer geheel. 

 

 

[in marge: De brouwerije in 't openbaer te verhuijren.] 

 

Aengaende de verhuijringe der voors. brouwerije, es goetgevonden d' selve voorde aenstaende 

reijse in 't openbaer te laten geschieden. 
 

[33verso] 
 

[in marge: Wittendel en Coren rapport.] 
 

14de decembris 1804 

is bij de burgermeester mr. Jan van Wittendel ende den secretaris Coren gedaen rapport van 't 

gebesoingeerde opten lesten dagvaert in s'-Gravenhage. 
 

 

[in marge: Reces in s'-Gravenhage.] 
[in marge: De 2 mael 300.000 £.] 
 

Is voorts tenselven dage gelesen sekere acte van reces bij de gedeputeerdens comende van den 

dagvaert mede gebragt ende gedelibereert op de poincten daerinne begrepen, daertoe 

vanwegen dese stede geen consent nog en was gedragen.  
Is op het poinct daer versogt wert consent van de 2 mael 300.000 gulden over de steden ende 

plattelanden, is goetgevonden dat de gedeputeerdens als nog op dit poinct sullen difficulteren, 

dog haer eyndtelicken mogen conformeren. 
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[in marge: Anticipatie.] 
 

Noopende d' versogte anticipatie van de verpondingen 2 maal 300.000 gulden en 24 stuivers 

over de 4 maenten van decembris, januarij, februarij, en martius, mits daeraen cortende ⅓ van 

de renten daermede de steden hun voort gemenelant heeft beswaert etc. sijn de 

gedeputeerdens gelast om eerst te difficulteren daerna te insisteren op de cortinge van de helft 

van de renten, dog sullen eyndtelicken mogen consenteren. 
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[in marge: Impositie scheepsbieren.] 

 

{147} Nopende d' impositie op de scheepsbieren die binnen ‘s lands werden gedronken, zijn 

de gedeputeerdens gelast te difficulteren, volgende voorgaende resolutie, dog aleer dese staet 

soude singulier blijven, sullen mede mogen consenteren. 
 

 

[in marge: Capitale settingen van de roerende goederen.] 
 

Noopende de voorgeslagen capitale settinge opte roerende goederen etc. is goedgevonden  
dat de gedeputeerdens sullen mogen consenteren in de impositie op te tractementen, maer 

sullen de reste affslaen. 

 

 

[in marge: Remonstrancie Zuyd- en Noort-Hollantse synodo.] 

 

Beroerende de remonstrancie van de gedeputeerdens van de Zuyd- en Noort-Hollantse sinode 

aen de staten van Hollant ende West-Vrieslant overgegeven om tegens verscheijde abuijsen, 

soo inden huwelijken state als anders gepleegt, bij behoorlicke orde te willen versien ende  

daerinne remedieren, sijn de gedeputeerdens gelast om in te brengen dat eenige 

gedeputeerdens van de vergaderinge, dese remonstrancie soude werden geresumeert ende 

seker formulier van placcate geconcipieert, om 't selve inde vergaderinge gerapporteert ende 

daerop dan eijndtlicken geresolveert te mogen worden ende sullen onse gedeputeerdens haer 

als dan mogen conformeren metten meesten stemmen. 
 

[34verso] 
 

[in marge: Legplaetse Wessaner schuyten.] 

 

Op 't rapport van de burgermeesteren: inspectie genomen hebbende van de plaetsen  
van ‘t eijnde van 't Lutkautdorp ende daer omtrent, is goetgevonden om de schippers van 

Westsanen met een bequame legplaetse te versien, dat men sal coopen 10 voeten van 't erff 

toecomende Cornelis Nanningcx erff leggende op 't Heijligelant, streckende van de straet van 

't Heijligelant neffens het heck van de voors. erffge zuijd aen na 't water van de Voormeer 
ende dan voorts eenig paelwerk te doen maken suyt aen tot een bequame legplaetse voor de 

Westsaner schuijten. 
 

 

[in marge: Nopende den dieper.] 
 

Op 't rapport van burgermeesteren metten dieper in onderhandelinge geweest sijnde, is 

goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om hem als nog te porren tot voldoeninge  
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van 't 2de contract, ende soo zij daertoe niet en kunnen comen dat zij hem als dan sullen 

voldoen, alsulken somme van penningen als hem resterende sijn, mits dat de burgeren die aen 

hem ten agteren sijn daeruijt eerst betaelt sullen worden ende haer den man quijt maken  

soo zij best kunnen. 
 

 

[in marge: Versouk Harmen Smit.] 

 

{147} Op 't versouk van Harmen Smit pretenderende nog ijet aen de stadt te agteren te wesen, 

ter sake van de sloot die hij neffens seker perceel 
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lants, eertijts aen de stadt heeft verkoght, seggende van 't lant voldaen te wesen, maer van de 

sloot niet, is goetgevonde Ariaen Heijndriksz Rabbi te authoriseren om dienaengaende met 

den voors. Harmen Smits van stadtswegen te accorderen. 
 

 

[in marge: Nominatie van de nieuwe magistraten.] 
 

16en decembris 1604  
is bij de vroedschap geprocedeert tot nominatie van de nieuwe magistraten. 
 

 

[in marge: Plaetse van de stadtsprevilegien.] 
 

Tenselven dage hebben burgermeesteren de vroedschappe aengedient, dat nadien de plaetse 

alwaer de previlegien deser stede tot nog toe bewaert zijn geweest, bij eenige gevonden en 

opgebroken is, dat daeromme de selve previlegien sijn gebragt in 't bon staende in de 

oostermuer van de oude burgermeesterenkamer, ende is goetgevonden 

dat men de selve aldaer sal laten blijven, ter tiid toe een ander plaetse sal zijn gedestineert. 
 

 

[in marge: Auditeurs totte rekenmeesteren van den tresorier en fabrykmeesteren  
d’anno 1603.] 
 

Sijn voorts tot auditeurs van de rekeningen van den tresorier en fabrykmeesteren d’anno 1603 

gecommitteert Doet Jansz Medenblik, Adriaen Heyndricx Rabbi, Hark Claesz Boonstoppel, 

Cornelis Hendrikcx Boom, IJff Maertensz en Jan Jansz Rijp. 

 

[35verso] 
 

[in marge: Verbod van de kleyne paymenten, buyten de provintien geslagen.] 

 

Den naestlesten decembris 1604 
is gelesen een missive van de staten van Holland en West-Vrieslant. Mitsgaders seker  
concept daerneffens gaende 't welk versoght worde gepubliceert te worden, inhoudende nieu 

verbod van de schellingen ende minder paijementen buijten de provintien geslagen. Naer 

deliberatie werde verstaen dat men voor alsnog geen publicatie en soude doen. 
 

 

[in marge: Nopende den dieper.] 
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Op 't rapport van burgermeesteren is goetgevonden als nogh te persisteren bij de leste 

rezolutie nopende den dieper genomen. 
 

 

[in marge: Bierexcijs te doen collecteren.] 
 

{148} Is mede goetgevonden dat men alsnog voor den aenstaenden jare de bierexcijs zal doen 

collecteren gelijk in voorgaende 
jaren geschiet is en zijn tot collecteurs voor denselve tijt gecommitteert Jan Lubbertsz. en 

Jacob Dierten. 
 

 

[in marge: Exemptie van den excijs voor de armen der kerke.] 
 

Op 't versoek van de Diaconessen der kerke alhier, is geresolveert dat men het broot  

't welk zij voor de armen derselve kerke sullen doen backen en uijtdeelen, zal eximeren van 

de coornexcijs. 
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[in marge: Nopende de frauden van de bier- en wijnexcijsen.] 
 

Sijn voorts burgermeesteren ende schepenen geauthoriseert om soo bij ampliatie van de oude 

keure, als bij alle andere middelen te voorsien jegens de menigvuldige frauden en sluijkerijen 

in de bier- en wijnexcijsen dagelicx gepleegt. 
 

 

[in marge: Steenhuijs gecontinueert in’t collegie tot Hoorn.] 
 

10de januari 1605 

Gelesen een missive van de gecommitteerde raden van ’t Noorderquartier, versoekende 

continuatie van de gecommitteerden aldaer, van deser stede, ofte commissie op een ander 

voor den jare 1605, dienvolgende geprocedeert sijnde tot nominatie, is in ’t collegie aldaer 

gecommitteerd ende gecontinueert de burgermeester Jacob Willemsz Steenhuijs. 
 

 

[in marge: Den secretaris Coren rapport.] 
 

Is voorts tenselven dage bij den secretaris Coren, gedaen rapport van ’t gebezoigneerde op ten 

lesten dagvaert in ‘s-Hage. 
 

 

[in marge:Versoek van Caspar Benoist.] 

 

Is nogh gelesen een requeste van Caspar Benoist zijdewerker daerbij hij versoekt, dat de stede 

haer credit aen de bewinthebbers van de Oost-Indische- 
 

[36verso] 

 

Compagnie, soude willen verstrecken voor sekere quantiteijt van zijde ende hem nog te doen 

maken twee molens, sijn burgermeesteren geauthoriseert om te mogen handelen met die 

bewinthebberen teneijnde zijluijden een quantiteijt van 15 balen rouwe zijde ten besten van 

deser stede en op haer credit soude willen houden ende dat de voors. suppliant denselve zijde 
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zal inhalen tot gelijken prijse met twee ofte drie balen teffens mits dat hij denselve halende sal 

betalen met gereden gelden ofte den bewint proberen tot haer contentemente  
daervooren caveren. Ende dat hij geen nieuwe partije zal mogen halen sonder de nieuwe te 

betalen off daervooren te caveren als vooren. Ende indien die van Amsterdam gelijke 

handelinge iet van de zijde bij de rijsinge proffiteren off voor den afslag van dien binnen 

deselve tijt eenige cautie ofte verzekeringe hebben dat men van gelijken mede van dese 

suppliant sal stipuleren sijn mede geauthoriseert om hem 2 molens te mogen doen maken tot 

stadts kosten, ende 
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dat deselve suppliant de selve onkosten binnen den tijd van twee jaren zal rembourseren. 

 

 

[in marge: Dagvaert in s’-Gravenhage.] 

[in marge: Saken in voorgaende beschrijvinge geweest sijnde.] 
 

{148verso} Is nog ten selven dage gelesen een missive van de gecommitteerde raden van 

Hollant in date den 4de deser, daerbij de edelen ende steden werden beschreven om tegens den 

10de in s’-Gravenhage te compareren ende te helpen adviseren op de poincten daerinne 

begrepen.  
 

Ende naer deliberatie is goetgevonden nopende de poincten in voorgaende beschrijvinge 

geweest sijnde, dat de gedeputeerdens haer souden reguleren naer voorgaende resolutien  
daerop genomen. 
 

 

[in marge: De administratie van de justitie in’t hoff provintiael.] 
 

Beroerende ’t besoinge met die van Zeelant in de zaken rakende d’administratie van de 

justitie in’t hoff provintiael, sullen de gedeputeerdens haer mogen conformeren mette meeste 

en beste stemmen ende in cas van eenige swarigheijt rapport versoeken. 

 

 

[in marge: Munte.] 
 

Beroerende ’t stuk van der munte zijn de gedeputeerdens gelast, om haer met de andere steden 

en leden te mogen conformeren. 
 

 

[in marge:Approbatie verhueren brouwerij.] 
 

26e januari 1605  

is op’t rapport van burgermeesteren geapprobeert, de verhuijringe van de brouwerije in’t 

Oude hoff gedaen aen 
 

[27 verso] 
 

Jan Jans. Exter voor den tijt van drie jaren, ‘s jaers om fl. 138 - 0 – 0, mits dat de huerder 

indien hij aen den selven tijt van jaren niet en wil gebonden zijn, eerder daeruijt zal mogen 

sceijden mits, burgermeesteren voor karsmisse als hij vertrecken wil daervan 

waerschouwende, mits ook dat de heeren burgermeesteren mede vrij sal staen indien de stadt 

de voors. huijsinge soude mogen van doen hebben, eerder de voors. huijre op te seggen. 
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[in marge: Burgermeester Medemblik en Pieter van Teylingen rapport.] 

 

De burgermeesteren Medemblick ende Pieter Bas van Teylingen hebben gedaen rapport van ’t 

gene hun gebleken is tot Opdam en daer omtrent nopende ’t pogen van die van Horen om een 

nieuwe vaart te maken etc. tot derivatie van de suijvel- en de greijnneringe deser stede ende is 

goet gevonden dat burgermeesteren hunluijden gelegentheyt op dese sake naerder informeren 

sullen, ende ingevalle van werkelicke prejudicie voor dese stede, daarvan rapport doen. 
 

[in marge: Wouter van Vijve zijdereeder tot Amsterdam.] 
 

Op’t versouk van Wouter van Vijve zijdenreeder tot Amsterdam om alhier comende metter 

wone, geassisteert te worden met 25 kinderen soo knechtkens als meysgens voor de tijt van 3 

jaren, is niet goet gevonden ’t selve te accorderen maer so hij wil comen dat men hem sal 

mogen gratificeren met exemptie van 
 

38 
 

schutterije, wagtgelden ende andere burgerlijke lasten ende zijn voorts burgermeesteren 

geauthoriseert om indien voegen met den selven te handelen ten meesten dienste deser stede. 
 

 

[in marge: Versoek dieper.] 
 

{149} ’t Versouk van Jan Meynerts. dieper om bij den dag in stadswerk te mogen gebruijct 

worden is niet goet gevonden te accorderen maer affgeslagen. 

 

 

[in marge: Alienatie onroerende goederen van weeskinderen.] 

 

Sijn voorts de heeren weesmeesteren, mitsgaeders eene van secretarissen gecommitteert om te 

concipieren sekere keure opte alienatie van de onroerende weeskinderen goederen, 

mitsgaeders seker redres opte ordonnantie van de weescamere ende ten dien fijne becomen de 

ordonnantien van de omliggende steden etc. 
 

 

[in marge: Beroerende de molenaers.] 
 

Sijn nog de E. Harck Claessoon Boonstoppel ende Jan Jans. Rijp gecommitteert, om de 

requeste en de bijgaende stucken van de molenaers te examineren ende daervan rapport te 

doen volgende voorgaende resolutie van den 3de december 1604. 
 

 

[in marge: Teylingen en Foreest rapport.] 
 

Hebben voorts d’ E. Pieter Florissoon van Teylingen burgermeester ende Nannink van Foreest 

secretaris deser stede gedaen van’t gebesongeerde opten lesten dagvaert in  

‘s-Gravenhage. 
 

[38 verso] 

 

[in marge: Beschrijving tot Hoorn.] 
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[in marge: Om te vinde 350.000 £ daermede ‘t quartier is beswaert off de intresten van dien 

mitsgaerders de quote van de 2 mael 300.000 £.] 
 

1ste february1605 
is gelesen een missive van de gecommitteerde raden van dese quartieren daerbij de respective 

magistraten werden beschreven om tegen den 2de februarij naestcomende tot Hooren te comen 

ende te helpen resolveren op de bijgaende poincten. Ende naer deliberatie is  

goetgevonden op’t 1ste  poinct daerbij gesproken wort van te resolveren op’t vinden van de 

middelen, daeruijt gevonden zou comen worden de 350.000 £ daermede ’t quartier bij 

negotiatie in de voorleden jaren is beswaert ofte tenminsten die jaerlixe interesten van dien. 

Mitsgaders de quote van ’t voors. quartier in 600.000 £ lestmael bij de staten van Hollant en 

West-Vrieslant, d’eene helft over de steden ende de andere helft over de platte landen 

geconsenteert, etc. De gedeputeerdens nevens de gedeputeerdens van de andere steden de 

[beste middelen daer toe sullen helpen ramen ende sullen eijndtlicken mogen proponeren op 

rapport, ende consenteren een verhooginge op de verpondingen over de landen van 15. 

sestiende parten van een cleyne verponding. Ende voorts dat de respective steden wederomme 

aen ‘t lant soude quoteren ’t gunt zij genieten over de oncosten van de dagvaerden vallende 

zowel in den Hage als tot Hoorn, sullen 
 

39 

 

ook insisteren dat de oude interesten staende tegens 9 ten hondert sullen worden gereduceert 

op 8 ten hondert. 

 

 

[in marge: Versouk Claes Garbrands. Scheuroff om quijtscheldinge.] 

 

Op ’t versouk van Claes Garbrants. Scheuroff, om te hebben quijtscheldinge van de partijen 

die hij aen ‘t lant nog schuldig is, sijn de gedeputeerdens gelast om’t selve aff te slaen, alsoo 

’t prouffijt daervan soude redonderen tot zijne crediteuren. Ende ook proponeren dat men hem 

in regarde van zijne voorgaende diensten bij de eerste gelegentheyt met eenigen dienste soude 

mogen recompenseren, maer so ijet bij d’ander steden in faveur in faveur van den suppliant 

worde geadviseert sullen, de gedeputeerdens haer daermede mogen conformeren. 
 

 

[in marge: Versouk Wouter van Vijve.] 

 

{149v} Zijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om met Wouter van Vijve zijdereeder te 

handelen ende hem te accorderen, mits dat hij hier zelff sal comen wonen ende de voors. 

reederije exerceren, voor sijn transport de somme van 100 gulden. Ende indien hij hem wil 

verbinden om’t selve alhier den tijt van 12 jaren te exerceren, hem nog jaerlix toe te leggen 50 

gulden, den tijd van 4 jaren lang. 
 

[in marge: De kinderen van Snijder en Anna Gerrits in’t weeshuijs.] 
 

Sijn voorts de regenten van den weeshuijsen hier ter stede geauthoriseert om inden selven 

huijse te ontfangen Jannitgen ende Cornelisgen Jans nagelaten kinderen van van zaliger 
 

[39 verso] 
 

Jan Jans.  Snijder ende Anna Gerritsdr. nietjegenstaende de vader geen ses jaren poorter en is 

geweest ende zulx uijyt gratie en bij forme van dispensatie. 
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[in marge: Teylingen en Steenhuijs rapport.] 
 

17de february 1605 
 bij de burgermeesteren Pieter van Tuylingen ende Jacob Willemsz. Steenhuijs gedaen rapport 

van ‘t gebesongeerde opten leste dagvaert tot Hooren. 
 

 

[in marge: Onkosten van de dagvaerden en tractementen gecommitteerde raden.] 
 

Sijnde voorts op ’t selve rapport van nieus gedelibereert opte affschaffinge van de oncosten 

die de steden prouffijteren in’t reijsen ter dagvaert zowel in den Hage als tot Horen, 

mitsgaders op’t affschaffen van de tractementen van de gecommitteerde raden ende dat 

deselve voor een jaer soude worden getracteert bij de steden, zijn de gedeputeerdens gelast 

om de affschaffinge van de respective onkosten te consenteren ende te bewilligen. Ende 

indien d’andere steden mede kunnen verstaen tot afschaffen van de tractementen van de 

gecommitteeerde raden op sulke voet als voren verhaelt is, sullen de gedeputeerdens daertoe 

mede consent mogen vragen. 
 

 

[in marge: Verhoginge verpondingen.] 
 

Is mede goet gevonden dat de voors. gedeputeerdens sullen mede bewilligen in de 

verhooginge van de verpondingen over de steden ende plattelanden voor 16de paerten van een 

cleyne verpondinge. 
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[in marge: Contributie in de Uijtwaterende Sluijsen van de verdolve landen etc.] 
 

Op 't versouk van de hooftingelanden van de uijtwaterende sluijssen etc. is goetgevonden 

eenigen te committeren om met henlieden te handelen noopende de contributie in de 

Uijtwaterende Sluijssen over de landen, bij de fortificatie deser stede binnen gehaelt, gelegen 

in 't loot ende buijten de Kennemerpoorte etc. mitsgaders op 't collecteren van de selve 

contributie van de landen in 't loot gelegen etc. en is goetgevonden daertoe te authoriseren de 

heeren burgermeesteren. 

 

 

[in marge: Ordonnantie van de kerkmeesteren.] 

 

{150} Is mede gelesen sekere ordonnantie op 't loon van 't luijden van de klocken, openen van 

de graven ende van de graefmaker etc. bij kerkmeesteren overgegeven, ende is deselve mits 

eenige correctiën daerinne gedaen, geapprobeert ende gearresteert, behoudelicken dat 

burgermeesteren nopende 't loon van de graeffmaker, de voorn. kerkmeesteren naerder sullen 

spreken en aen de vroetschappe rapport doen. 
 

 

[in marge: De wallen deser stede aen de stadt te houden.] 

 

Is mede goetgevonden dat de stadt aen haer zal houden de stedewallen die bij de schutterijen 

verhuert sijn geweest, ende dat men de schutterijen daer vooren jaerlicx zal uijtkeren de 

somme van 't sestigh gulden. 
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[40 verso] 

 

[in marge: Beschrijvinge ter dagvaert in ’s-Hage.] 

[in marge: Van de pointen in voorgaende dagvaert niet affgedaen.] 
[in marge: grieven van die van Zeelant] 
 

26en february 1605 

Is gelesen een missive van de gecommitteerde raden van Hollant in dato den 12 february 

voorleden, daerbij de edelen ende steden beschreven worden, omme tegen den lesten deser in 

's-Hage te compareren ende te helpen resolveren op de pointen daerneffens gaende.  
Ende na deliberatie op 't eerste en tweede point sprekende van de pointen in voorgaende 

dagvaert in bedenken gehouden, ende namentlijk op 't geene mette Heeren Staten van 

Zeelandt sal dienen gedaen op hare geproponeerde grieven, mitsgaders het nomineren ofte 

stellen van een prezident in den Hove van Hollant ende andere dependerende saken, sijn de 

gedeputeerdens gelast omme haer te mogen conformeren met de meeste en beste stemmen, 

ende in cas van swarigheijt rapport te versoeken, ende nopende de pointen daerop voormaels 

bij de vroedschappe is geresolveert, sullen persisteren bij deselve rezolutie. 
 

 

[in marge: Middelen van contributie in ’t generael.] 

 

Op 't 3e point, sprekende van de voorgeslagen ofte andere nogh voor te slaen middelen van 

contributie die tot vervallinge van het kort in de laste van den oorloge in 't generael geconsen- 

 

41 
 

teert sullen mogen worden, sullen de gedeputeerdens haer mogen conformeren als vooren. 

 

 

[in marge: Middelen van contributie in "t particulier, ende ordre tegens 't voornemen van den 

vijand] 
 

Op 't 4e en 5e point, nopende 't vinden van de middelen over Holland en West-Vriesland in 't 

particulier, en omme ordre te stellen tegens 't voornemen van den vijand, sullen haer mede 

conformeren als vooren. 
 

 

[in marge: Ordre op 't stuk van de munte.] 
 

Op 't 6e point, sprekende op te ordre te stellen in 't stuk van de munte, sullen de 

gedeputeerdens haer reguleren in conformité van voorgaende rezolutie. 
 

 

[in marge: Om te behouden de vruntschappe met de uijtheemse potentaten.] 
 

{150 verso} Op 't 7e point, sprekende om te adviseren ende resolveren op 't geene bevonden 

sal worden nodigh te sijn, omme tot der landen dienste mogen behouden ende doen 

vermeerderen, is 't doenelick de vruntschappe en gunste van de uijtheemse potentaten, sullen 

de gedeputeerdens haer mogen conformeren met de meeste ende beste stemmen, ende in cas 

van swarigheijt rapport te versoeken. 
 

 

[in marge: Resumtie ordonnantie van de gemeene middelen.] 
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Op 't 8e point, nopende de resumtie van de ordonnantie van de gemeene middelen, sullen de 

gedeputeerden mogen procederen tot resumtie derselver, en haer mette meeste en beste 

conformeren, tenware in de ordonnantie iet ware dese stede nadelig sijnde. 
 

[41verso] 
 

 

[in marge: Den impost op de kaersen.] 
 

Is mede gelesen sekere requeste van de kaersmakers van Amsterdam, versoekende dat den 

impost op de kaersen souden worden affgeschaft, ende na deliberatie is verstaen dat de 

gedeputeerden in 't versoek van de supplianten sullen conzenteren bij sooverre deselve een 

equivalent middel konne voorslaen streckende tot minder beswaringe dog aleer singulier te 

sijn, sullen haer conformeren. 

 

[in marge: Questie van de thienden.] 
 

Nopende 't 9e point, sprekende van de questie van de thienden tusschen Leijden en d' edelen 

sullen de gedeputeerden persisteren bij de voorgaende rezolutiën. 

 

[in marge: Gecommitteerden in de vergaderinge van de generaliteijt.] 
 

Op 't 10e, sprekende van de nominatie ofte continuatie van de gecommitteerden ter 

vergaderinge van de heeren Generale-Staten, sullen de gedeputeerden insisteren op de 

continuatie van de geene die van deser quartierewegen aldaer compareert, namentlick Gerrit 

Coren. 

 

[in marge: Nopende de continuatie van de Raden van State.] 
 

Op 't 11e point, nopende de veranderinge ofte continuatie van de Raden van Staten, sullen de 

gedeputeerden bij sooverre Claes Jacobsz Sijms mogt gekozen werden tot rekenmeester, 

insisteren om van deser stede 
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wegen, imant in sijne plaetse te mogen nomineren. 
 

 

[in marge: Beroerende de gecommitteerden ter admiraliteijt.] 
 

Op 't twaelfde, sijn de gedeputeerden gelast om den gecommitteerde van deser stede wegen 

ter admiraliteijt te continueren, ende is voorts geresolveert dat men voortaen niemant langer 

als drie jaren, van deser stede wegen zal mogen continueren ter vergaderinge van de 

admiraliteijt, behoudelick mede dat de stadt haer vrijheijt zal hebben omme ook gedurende  
deselve tijd imant anders te mogen continueren. 
 

 

[in marge: Gecommitteerden op des generaliteijts rekeningen. ] 
 

{151} Op 't 13e point, sijn de gedeputeerdens gelast omme te insisteren dat men een van deser 

stede wegen sal mogen hebben op de auditie van de generaliteijts rekeningen, ende  
daertoe nomineren de burgermeester Schagen. 
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[in marge: Nopende 't kiesen van een rekenmeester.] 

 

Op 't 14e poinct sijn de gedeputeerdens gelast om tot een rekenmeester in de plaetse van 

wijlen Johan Pauli te nomineren de burgermeester Nienburch, den dijkgraeff Boot en Claes 

Jacobs. Sijms van Hoorn, ingevalle van eenige apparentie, indien niet sullen haer voegen met 

de apparenste. 
 

 

[in marge: Voorvallende saken.] 
 

Nopende de voorvallende saken sullen daerinne ten meesten dienste van den lande mogen 

helpen resolveren, ende in cas van swarigheijt rapport versoeken. 
 

[42 verso]   
 

[in marge: IJk aen den officier geconsenteert.] 
 

Is mede den officier geconsenteert om in de aenstaende vasten te mogen ijcken. 

 

 

[in marge: Impost op ’t stijffsel.] 

 

11e martii 1605 
Is op 't schrijven van onse gedeputeerdens sijnde ter vergaderinge in 's-Gravenhage, in date 

den 9e martii voors., goetgevonden dat deselve gedeputeerdens nevens de andere leden ende 

steden van deselve vergaderinge sullen mogen consenteren in affschaffen van den impost op 't 

stijffsel. 
 

 

[in marge: Westzaner schuijten.] 

 

Sijn voorts burgermeesteren, mitsgaders Pieter Jacobs. van Teijlingen ende Jacob Dierten 

gecommitteert om neffens fabrijkmeesteren deser stede hun naerder te informeren, op de 

maniere hoe men de Westsaner schuijten bequamelikste soude mogen accommoderen bij 't 

Heijligelant, ende indien d' voors. gedeputeerdens geraden vinden de voors. schuijten te doen 

leggen aen de wal van 't voors. Heijligekant, sijn deselve in sulken gevalle geauthoriseert om 

van de timmerwerven te mogen koopen 12 voet, doorgaens sooverre als sij achten sullen 

noodig te wesen. 
 

 

[in marge: 't Huijs van Teete Melis te naesten.] 

 

Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om ten behoeve van de stadt te mogen naesten de 

koop van 't huijs van Teete Melis op de Mient, naest Jan van Teijlingens. 
 

43 

 

[in marge: Eenige huijskens op 't Munnickewerff te koopen.] 
 

Sijn van gelijken geauthoriseert om een huijsken off twee op 't Munnickewerff te koopen ende 

het kamertje van Jong Rensdr., tot stadskosten te mogen transporteren en vercruijen op een 
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ander plaetse, alles om de plaetse aldaer bequaem te maken tot een marct voor paerden ofte 

koeijen. 
 

 

[in marge: Aliënatie van immeubele goederen van weeskinderen.] 
 

{151v} Sijn voorts schepenen der stede Alkmaer geauthoriseert om op de versoeken van 

decrete in aliënatie van weeskinderen onroerende goederen in consciëntie etc. naer haer 

verstant ende gevoelen met advijs van burgermeesteren ende weesmeesteren te mogen 

disponeren, ende dat de stadt henlieden mitsgaders burgermeesteren ende weesmeesteren sal 

ontlasten van alle swarigheijden die henlieden uijt sake van 't voors. disponeren ofte 

adviseren, soo in de saken die nog sullen mogen voorvallen als alreede voorgevallen sijn, 

soude mogen opcomen ende bejegenen. 
 

 

[in marge: Nopende het aentekenen van de geboden.] 
 

Is nog ten voors. dage goetgevonden en geresolveert dat voortaen alle personen die hun ten 

huwelijken state sullen willen begeven, gehouden sullen sijn als de gewoonlijke sondaegse 

proclamatiën, 't zij 

 

[43 verso] 
 

dat die in de kerke, ofte van den raethuijse deser stede gegeven sullen worden, versogt worden 

zelff in persone voor den kerkendienaren ofte secretarissen te compareren, soowel de 

bruijgom als de bruijt, zoo die beijde binnen deser stede wonachtig zijn, off zoo eene van 

beijde mogte buijten deser stede jurisdictie wonen, zal van desselfswegen ingebragt moeten 

worden goet wettelik betoog ende attestatie, ende d' ander partije binnen deser stede ofte 

jurisdictie van dien wonachtig zijnde sal egter in persone moeten compareren als voren. 
 

 

[in marge: Westsaner schuijten, en erven aen 't Heijligelant.] 

 

23e martii 1605 
zijn burgermeesteren geauthoriseert om alsnog te mogen koopen 12 voeten erffs van de 

timmerwerven op 't Heijligelant langs de walle, doorgaens tot commoditeijt van de Westzaner 

schuijten, in conformité van de resolutie opten 11e deser genomen. 
 

 

[in marge: Versoek schippers om de voorschuttinge tot Saerdam.] 
 

Is geproponeert de wijle het versoek van den deken en raets van 't schippersgilde teneijnde  
dat de veerschuijten voor andere ponten en schepen buijten de contributie thuijs behoorende, 

soude mogen schutten tot Saerdam, bij d' hooftingelanden van den Hontsbossche is 

affgeslagen off men 't selve aen de Staten of  
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elders sal versoeken; is goetgevonden mettet selve versoeke te supersederen tot laetare 

naestkomende 
 

[in marge: Beroerende de contributie van de landen onder de stadt en in ´t loot gelegen; in de 

Uijtwaterende Sluijsen.] 
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{152} Is voorts bij burgermeesteren gerapporteert haerluider gebezoigneerde met de 

hooftingelanden van de Uijtwaterende Sluijsen, in conformité van de rezolutie van den 14en 

februari lestleden; ende is ´t selve bezoigne bij de vroedschap geapprobeert; ´t welk in effecte 

was dat de verdolven en binnengehaelde morgentalen vrij soude zijn van de voors. 

contributien, en dat voorts over de andere landen gelegen onder de stadt ende in ´t Loot, sal 

worden betaelt de gewonelijke contributie van de Uijtwaterende Sluijsen, ommegeslagen anno 

99, en de navolgende jaren en die nogh vorder ommegeslagen sulle worden en dat totte 

collecte van dien imand bij de stadt sal worden gecommitteert. 
 

 

[in marge: Nopende ´t leggen van de schuijt van Willem Janssoon Kieckel.] 

 

Is mede goetgevonden dat Willem Janssoon Kieckel met sijn schuijt sal mogen leggen agter 

Jan Meijnertsz Koeckebacker, soo hem bij burgermeesteren geaccordeert is geweest 

provisionelicken ende dit tot Bartholomissmarkt toe naestkomende; en dat hij hem daerna 
 

[44 verso] 
 

´t sij dat hij sijn schuijt kleijnder make ofte niet, sal moeten reguleren volgens de keure op ´t 

leggen ende uijtschieten van de schuijten gemaekt. 
 

 

[in marge: ´t Versoek van Meijnert Jacobsz kaescoper.] 
 

Het versoek van Meijnert Jacobsz kaescoper, als coper van´t huijs van Teete Melis ten fijne 

de stadt soude willen desisteren van de gedane naestinge van ´t selve huijs onder sekere 

prezentatien is affgeslagen; dan zijn burgermeesteren geautohoriseert om den suppliant off 

sijne moeder ´t selve nog voor een jaer te mogen verhuren. 
 

 

[in marge: ´t Huijs in de Houtil, benoorden de Wage, te naesten.] 

 

Ende zijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om het huijs in de Houtilstraet, staende 

benoorden de plaetse van de Waegh, agter ´t huijs van Jan van Teijlingen ´t welk verkoft is 

aen eenen Lambert Lambertsz, mede te mogen naesten; ende daerna selve aen de voors. koper 

ofte andere mogen verhuren mede voor den tijt van een jaer. 
 

 

[in marge: Informatie te doen bij burgermeesteren en gerechte op wat maniere de kaesmarkt 

bij de Wage te vergroten.] 
 

Is mede goetgevonden dat burgermeesteren met die van den geregte hun ter naaster 

gelegentheijt sullen informeren bij oculaire inspectie op wat maniere ten meesten oirbaare 
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ende proffijte de kaesmarkt bij de Wage vergroot soude mogen werden, met afbrekinge van ´t 

huijs van Jan van Teijlingen in ´t geheel ofte deel, ofte van eenige andere huijsen benoorden 

en bewesten ´t voors. huijs van Jan van Teijlingen staende ende van alles aen de vroedschappe 

rapporteren. 
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[in marge: Versoek van Pieter Franssoon Vermeer om een wooninge op sijn erfge buijten de 

Boompoort te mogen timmeren.] 
 

{152verso} Op ´t versoek van Pieter Franssoon Vermeer om op sijn erfge, leggende buijten 

de Boompoorte, aen de oostzijde van de sloot van de pannebackerie een woninge te mogen 

timmeren is geconzenteert op conditie van den brandt als anderen gelijke versoek gegunt is en 

voorts dat in ´t selve geen tapneringe ofte eenige andere veijnster ofte huijsneringe en sal 

mogen gedaen worden (dan alleenlicken van waren die op ´t voors. erff gewassen sulle zijn) 

opte pene ende verbeurte van 25 gulden soo dikmaels te verbeuren als den possesseur van ´t 

voors. huijsken daerover bekeurt sal worden ende sal den officier van ses weken te ses weken 

mogen bekeuren. 
 

[45 verso] 
 

[in marge: Versoek van Leenert Henricxz Linnewerver nopende het dragen van ´t stadts-

wapen in een bosch.] 
 

Op ´t versoek van Leenert Hernicxz Linnewever om geautohoriseert te sijn om het wapen 

deser stede in een bosch te mogen dragen naer de maniere van de lopende boden; is 

goetgevonden ´t selve te accorderen mits dat de suppliant aen handen van burgermeesteren zal 

stellen cautie voor sijne getrouwigheijt tot een somme van honderd ponden Vlaems ofte 

minder ter discretie van burgermeesteren voornoemt behoudelijk dat hij deselve cautie niet 

minder en sal mogen stellen als ter somme van drie honderd gulden. 

 

Op den lesten martii 1605 is den voornoemde Leendert bij burgermeestern behandigt de 

silvere bosch mits conditie dat hij desselve bij sterffing ofte uijtscheiden van´t offitie aen 

burgermeesteren wederomme zal restitueren. 

 

 

[in marge: Versoek van de gemeene lijndrajers.] 

 

Het versoek van de gemeene lijndrajers hier ter stede om binnen hare huijsen voortaen te 

mogen gebruijken Ceuls gewichten is geaccordeert tot 25 ponden excluijs en hoger niet, mits 

dat zij binnen hare banen Troijsgewichten sullen gebruijken als voorheen. 
 

[in marge: Keure van de Paesmarkt.] 

 

Is mede goetgevonden de keure van de Paeschmarkt te veranderen soo veele het staen van de 

beesten 
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aengaet op de Coningswegh en dat voortaen de beesten aldaer sullen staen aen de coorde, die 

te dien eijnde gespannen sal worden aen de eene zijde. 
 

 

[in marge: ´t Versoek van Jan Meijnertsz dieper.] 
 

Op ´t versoek van Jan Meijnertsz dieper, om te hebben behoorlijke pasport, daermede hij 

mogte vertrecken etc., is ´t selve niet goetgevonden, maer dat men hem op sijn requeste 

apostille zal geven dat de suppliant met sijn instrument zal mogen vertrecken daer ´t hem 

gelieft. 
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[in marge: Versoek van ´t schippersgilde.] 

 

{153} Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om het schippersgilde in plaetse van de 

verhoginge van een oortgen voor de vlonderluijden, bij haerlieden versoght, te mogen 

accorderen in plaetse van 8 gulden henlieden den 8en aprilis 1604 jaerlicx tot reparatie van de 

vlonders toegeleijt 12 gulden indien die van ´t gilde van de voors. acht gulden geweten 

hebbende daermede niet en genoegen. 

 

Nota, dat de schippers aangeseijt sijnde van de rezolutie van den 8en april 1604 nopende de 8 

gulden henlieden toegeleijt tot reparatie van de vlonders daermede genoegen, ergo haer niet 

meer toegeleijt. Actum den 2den april 1605. 
 

[46 verso] 
 

[in marge: Vremde luijden in ´t schippersgilde comende.] 

 

Is mede goetgevonden dat die vreemde luijden die na desen ´t schippersgilde sullen coopen 

niet en sullen mogen in ´t veer varen voor knegt dan na drie jaren naer ´t coopen van ´t voors. 

gilde. 
 

[in marge: Vlastienden tot Baccum.] 
 

Is voorts goetgevonden op ´t versoek van de gemeente van Baccum denselven de vlastienden 

aldaer vallende in huijre ofte pagte te laten voor den tijt van drie jaren ende zijn 

burgermeesteren geauthoriseert om dien aangaende metten selven te handelen. 
 

[in marge: Versouk procureurs omtrent het doen der citatien.] 

 

Op ´t versouk van de gemene procureurs van deser stede vierschare goetgevonden dat 

voortaen alle citatien gedaen sullen worden drie dagen voor den geleijden regtdag in plaetse 

van 14 dagen in conformité van de ordonnatie den heeren Staten op ´t stuck van de justitie 

ende van de oude ordonnantie van deser stede vierschare mits dat ten dage dienende de sake 

ten versouke van de gedeputeerden gecontinueert sal mogen worden den tijt van 14 dagen. 
 

 

[in marge: Geen tweederleij gewigte te mogen hebben.] 

 

25 Martii 1605 
is goetgevonden ende geresolveert dat voortaen alle burgeren eenige handelinge ofte 

coopmanschap doende hare huijsen niet meer als eender gewigte en sullen mogen gebruijken 

ofte in hare huijsen houden, ende dat 
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zij geen ander gewigten en sullen mogen gebruijken ofte in hare huijsen hebben als Keulse 

gewigten op de verbeurte van de wigten die zij contrarie deses sullen hebben ofte gebruijken 

ende daerenboven nog 25 gulden soo dikmael sij daerover bekeurt sullen worden. 
 

 

[in marge: Versouk molenaers om verhoogt maelloon.] 
 

{153v} Ten selven dage gehoort het rapport van de heeren gedeputeert geweest zijnde om te 

examineren het versouk van de molenaers, is denselven gegunt verhooginge van haer 
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maelloon, te weten op elke sak tarruwe een oortgen ende op elken sak rogge een duijt ende ´t 

verder versouk is affgeslagen. 
 

 

[in marge: Eed bij de bierstekers te doen.] 
 

Is nog goetgevonden dat den bierstekers en hare huijsvrouwen bij burgermeesteren 

affgenomen sal worden den eed van dat zij den bierexcijs niet en sullen frauderen, nog 

toelaten ´t selve door den haren te geschieden; zijn mede burgermeesteren geauthoriseert om 

eenige personen te mogen committeren tot agterhalinge van de voors. frauden en sluijkerijen 

ende tot meerder voorkominge van dien is nog goetgevonden burgermeesteren en schepenen 

te authoriseren om bij keure te statueren dat voortaen alle bierstekers in ´t aenkomen met haer 

bieren aen de excijser sullen moeten 
 

[47 verso] 

 

vertoonen behoorlicke damceelen ende gehouden sijn daerna d´selve te verantwoorden ende 

voorts sulke andere ordre als zij meijnen sullen ten voors. fijne dienstig te sullen wesen. 
 

 

[in marge: Teijlingen ende Foreest rapport.] 
 

5e April 1605 

is bij d´ E. Pieter van Teijlingen ende Nanning van Foresst, secretaris geweest zijnde ten 

dagvaert in ´s-Gravenhage gedaen rapport van het gebesoingeerde aldaer. 
 

 

[in marge: Versouk vleijshouders.] 
 

Op te requeste van de vleijshouders is geresolveert ´t eerste poinct nopende ´t ontslaen van ´t 

voorstaen in de halle nog te houden in naerder bedenken; het 2de lit om binnenshuijs te mogen 

verkoopen ´t vleijs daermede zij in de halle niet meer mogen voorstaen, is geheel afgeslagen 

ende op ´t 3de lit is provisionelicke goetgevonden dat voortaen niemant in jaermarcten ofte 

anders buijten de halle sal mogen voorstaen maer dat diegene die eenig vleijsch sullen 

uijthallen gehouden sullen sijn daermede in de halle voor te staen. 
 

 

[in marge: Versouk kousmakers.] 
 

{154} ´t Versouk van de kousmakers om remissie te hebben van de agterstallige stalhuijren 

van ´t voorstaen op de Steenebrugge, etc. is affgeslagen ende goetgevonden henluijden te 

doen betalen ´t gene zij nog schuldig zijn. 
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[in marge: Versouk Pieter Cornelis. Jongh.] 
 

’t Versouk van Pieter Cornelissoon Jongh, koehouder, om buijten deser stede aen de westsijde 

van het Waterpoortgen op het erffgen, eertijts toebehoort hebbende Garbrant Baerts. te mogen 

timmeren een koehuijs ende woninge, is affgeslagen. 
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[in marge: Capiteijns oude schutterije.] 

 

Op’t versouk van de capiteijns van de oude schutterije om in conformité van voorgaende 

resolutie aen de Oude Doelen te mogen timmeren een nieuw cokentgen etc., is goetgevonden 

’t selve te consenteren soo niet anders merkelicken voorvalt. 
 

[in marge: Huijssittemeesteren versouk om subsidie.] 

 

Opte requeste van de huijssittemeesteren om te hebben eenige subsidie tot onderhout van de 

kinderen die zij gehouden sijn te leveren aen Caspar Benoist, zijdewerker, is goetgevonden 

denselven aen te seggen dat zij agtervolgende de last aen henluijden gegeven, denselven 

Benoist soo vele kinderen bestellen sullen als zij met de regenten van den weeshuijs 

verdragen zijn ende den luijden die zij d’selve kinderen onttrecken, redelicken daervoren 

conteren ende als zijluijden te kort komen in hare middelen, dat zij daer dan wederomme aen 

de vroetschappe sullen mogen addresseren. Off zoo zij tot minder kosten d’selve kinderen van 

den voors. Caspar Benoist kunnen redimeren, dat zij ’t selve sullen mogen doen. 
 

[48 verso] 
 

[in marge: Ordonnantie van de kerk.] 

 

{154v} Op ’t rapport van burgermessteren is goetgevonden de ordonnantie van de kerk bij 

kerkmeesteren overgelevert, zulx gerecht ende geredresseert sijnde als bij lecture bevonden is, 

te arresteren ende te confirmeren. 
 

[in marge: Versouk vruders gorterije.] 

 

Op’t versouk van de vruders ende keurmeesters van de gorterije is goetgevonden te 

authoriseren de E. Cornelis Mathijssoon Schagen, Cornelis Heijndricx Boom ende Pieter 

Harmens. van Persijn, om opten inhouden van hare requeste te hooren ses ofte meer  

gorteren geen vrunders sijnde, ende ’t selve gedaen zijnde de vroetschappen te dienen van 

haarluijden advijs. 

 

 

[in marge: Versouk secretarissen.] 
 

Op’t versouk van de secretarissen deser stede is henlieden bij de vroetschappen jaerlijx 

toegeleijt voor het reijsen nevens burgermeesteren ter dagvaert de somme van 150 gulden. 
Is mede goetgevonden dat zijluijden jaerlix voor het bewaren van de extraordinaris ontfang 

deser stede tot haer salaris, in plaatse van de 100 gulden die zij dese leste jaren genoten 

hebben, sullen genieten de somme van 200 gulden. 
 

 

[in marge: Requesten aen de vroetschappen, judiciële instrumenten ende obligatien in de 

weeskamer bij de secretarissen te laten schrijven.] 
 

Is mede goetgevonden ende geresolveert dat voortaen gene requesten in de vroetschappen en 

sullen ontfangen worden. Ook gene requesten ofte attestatien in judicis, item 
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gene obligatien in de weeskamer geëxhibeert ofte gelevert mogen worden tenzij d’selve bij 

den secretarissen deser stede geschreven off d’selve daer redelicken sullen sijn gecontenteert 

behoudelijcken dat ’t selve geen plaatse hebben sal in obligatien die ten tijden als se verleden 

worden niet apparent waren in de weeskamer te komen. 
 

 

[in marge: Pieter Jorisz. erffgenamen.] 

 

{155} Nopende de pretensien van de erffgenamen van Pieter Jorissoon is goetgevonden den 

burgermeesteren te authoriseren om d’selve sake met henlieden aff te maken ende te 

composeren op’t behagen van de vroetschappe. 
 

 

[in marge: Dagvaert tot Horen.] 
 

24e April 1605 
Gelesen een missive van de gecommitteerde raden tot Horen, in date den 23e deser lestleden, 

daerbij de respectieve steden van desen quartiere beschreven worden om door hare 

gedeputeerdens tegens dinsdag eerstkomende des avonds in de harberge tot Horen te 

compareren om te helpen adviseren en resolveren opte bijgaende poincten. 

 

[in marge: Beroerende de voet van te contribueren in de 600m libra geconsenteert over de 

steden en platteland.] 

 

Op’t 1ste poinct daerbij gementioneert wert, dat op de leste liquidatie van wegen desen 

quartiere tegens die van Hollant in Den Hage gedaen, bevonden is, dat bij erreur 

 

[49 verso] 
 

de quote deser quartiere in de 600m £ annis 1602, 3 ende 1604 d’eene helft over de steden en 

d’ander helft over de plattelanden geconsenteert in de voorgaende liquidatien van de selve 

jaren genomen was niet hoger als tegen 400m £. Ende dat over sulx ’t quartier in de voors. 

contributien nog soude schuldig zijn naer de voet in desen quartiere tot nog toe gebruijct 
cxxiiim £. Dat mede in Den Hage gesustineert worde dat wij van desen quartiere onse quote in 

de 600m £ geconsenteert in de voors. drie jaren als ook onse quote in de 200m £ geconsenteert 

annis 1599 en 1600 als ook in de 400m £ geconsenteert anno 1601 soude behoren omteslaen 

ende te furneren op alsulke somme ende voet als in Hollant gedaen is, namelicken dat de 

quote van de plattelande in elke 100m £ behoort gevonden en ommegeslagen te worden over 
de verpondingen bij verhooginge van den 8ste penning over vijfftal verpondinge met een 

achste paert vandien bedragende op elke 100m £ xxxiimxii £ xi stuivers vi penninge 
ende over zulx xim vc xii £ xi stuivers vi penningen meer als na den voet in 
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desen quartiere altijt gevolcht, van 20m 5c, in de 100m £; sulke dattet kort na hare calculatie 
soude bedragen over alle de voors. jaren 2c 74m 7c 26 libra 12 stuivers 2 penningen. Is eerst 

gedelibereert en daarna goetgevonden ende geresolveert, dat men voortaen in 't contribueren 

in de voors. consenten de quote deser quartiere zal rekenen opten ouden voet van 20m 5c £, in 

de hondertduijsent gulden, en niet na den voet bij die van Holland voorgeslagen. 
 

 

[in marge: Om te vinden het kort van de voorleden jaren; ende de quote dezer quartiere inde  
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geconsenteerde 600m£.] 

 

{155verso} Op 't 2de poinct, sprekende hoe men 't voors. kort, als ook de quote deser quartiere 

in de 600.000 £ in de leste vergaderinge in Den Hage over de steden en plattelanden 

geconsenteert, soude mogen vinden, is goetgevonden dat de gedeputeerdens sulle mogen 

voorslaen dat de penningen die de steden trecken tot vervallinge van de onkosten van de 

dagvaerden, soo in Den Hage als tot Hooren, soude mogen affgestraft worden; dat men mede 

de verpondingen soude mogen verhogen van vijff op ses, in plaetse van de 15, 16de paerten te 

vooren geaccordeert; sijn voorts gelast om te aenhooren de vordere voorslagen bij de andere 

steden te doen; ende daervan aen de vroedschappen rapport te doen. 
 

[50 verso] 

 

[in marge: d’ weduwe van Cornelis Apteker 15 gulden eens.] 
 

Op 't versoek van Trijn Adriaens, weduwe van wijlen Cornelis Apotheker, sijn 

burgemeesteren geauthoriseered om haer in novembri toe komende te subzidieren met de 

somme van vijfftien gulden eens, ende dit voor de leste reijse. 
 

 

 [in marge: Versoek voor Grietgen, de dogter van Willem Ruijch.] 
 

[156} 't Versoek om Grietgen de dogter van Willem Ruich, voerman, in 't weeshuijs te 

ontfangen is affgeslagen. 
 

 

[in marge: Beroerende die van Egmont op Zee.] 

 

't Versoek van die van Egmont op Zee, om te hebben een gemene bede door de stadt, tot 

oprechtinge van een gasthuijs, is affgeslagen maer in plaetse van dien is goetgevonden 

henlieden ten voors. fijne te subvenieren met de somme van 64 gulden, boven de 36 gulden 
die sij alrede genoten hebben. 

 

[in marge: Versoek scheepstimmerluijden buijten de boom.] 
 

't Versoek van de scheepstimmerluijden buijten den boom, om te hebben een brugge over de 

stadtsgracht etc., is affgeslagen. Dan is goetgevonden meester Adriaen Anthonissoon, oud 

burgemeester, ende fabrijkmeesteren te authoriseren om haer in te informeren, hoe vele de 

supplianten souden geaccommodeert sijn bij 't maken van een 
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buijtenzingel van de voors. timmerwerven streckende tot aen 't nieuwe waterpoortgen ende 

hoeveel die wegh korter soude sijn als die wegh van de Galchdijk ende hoe men de 

supplianten best op een ander manier soude kunnen accommoderen. 
 

 

[in marge: Een compagnie waertgelders te ligten.] 

 

25ste April 1605 
is op te propositie van de E. Arnout Duijck de Jode en Cornelis Benning als gedeputeerdens 

van de gecommitteerde raden van Holland, volgende hare brieven van credentie, in dato den 

20en deser; is goetgevonen dat men hier ter stede zal lichten een compagnie waertgelders, 
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sterk 100 koppen, die men zal gereet doen maken, tegens den 2en der toekomenden maends, 

op de lijsten als in de voorgaende jaren. 
 

 

[in marge: Medenblick rapport.] 
[in marge: Om te vinden 't kort van 123m £, in de 3 voorleden jaren te kort omgeslagen.] 
 

1en Meij 
{156 verso}is bij de E. Doet Janssoon, Medenblik, gedaen rapport van 't gebezoigneerde op 

ten lesten dagvaert tot Hooren. Ende alsoo aldaer goetgevonden was dat de gedeputeerdens 
op donderdage naastkomende, wederomme met nieuwe last aldaer souden compareren, om te 

resolveren opte poincten hier navolgende, is 

 

[51 verso] 
 

naer deliberatie daerop goetgevonden. Eerst op 't poinct daerbij versoght word conzent van de 

123m £, in de jaren 1602, 1603 en 1604 te kort omgeslagen, ende voorslach van de middelen 

om 't selve conzent daeruijt te vervallen, dat de gedeputeerdens hier op niet 
en sullen voorslaen, maer mogen aenhooren de voorslagen bij de andere steden te doen, maer 

egter wel urgeren dat de gecommitteerde raden bij calculatie staet sullen maken, hoe veele de 

verpondingen verhoogt soude moeten worden om 't voors. kort te vinden. 
 

 

[in marge: Verhoginge op te verpondingen.] 
 

Nopende het 2de poinct van de verhoginge van de verpondingen is goetgevonden te 

persisteren bij voorgaende resolutien opten 24ste april lestleden genomen ende 

geen meerder verhoginge te consenteren. 
 

 

[in marge: Ordre op 't waken bij abzentie van de wacht.] 
 

Is voorts goetgevonden mits het uyttrecken van de wacht dat burgemeesteren andere wachters 

gedurende de abzentie van de ordinaries wacht sullen mogen aennemen om de gewonelijke 

ende notelijke wachten te besetten behoudelick dat alle nachten een 
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halv rot schutters, met eene van den adel, op de Doelen sullen waken, en de ronde 

waarnemen. 
 

 

[in marge: Versoek voor Reijnou Dirkx.] 

 

't Versoek van de naeste vrunden van Dirk Dirkx Verlaen, om desselfs dogter Reijnou Dirckx 

in 't weeshuijs uijt gratie ende bij dispensatie ontfangen te mogen worden, is affgeslagen. 
 

 

[in marge: Rapport Medenblick en Steenhuijs.] 
 

9en Meij 1605 

{157} is bij den E. Doet Jansz Medenblick, en Jacob Willemsz Steenhuijs gedaen rapport van 

't gebezoigneerde opten lesten dagvaert tot Hooren. 
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[in marge: Verhoginge van de verpondingen.] 

 

Ende alsoo aldaer goetgevonden was de verpondingen te verhogen van vijff en een sesde 

paert op seven d’halve cleijne verpondinge op 't behagen van elke principalen, is naer 

deliberatie goetgevonden dat men hem daermede van deser stedewegen sal mogen 

conformeren tot vindinge van de quote deser quartiere in de 600m £ voor den lopende jare 

geconsenteert. 
 

 

[in marge: Nopende de 600m libra in de 3 leste jaren in dit quartier te kort omgeslagen.] 

 

Op 't tweede poinct van 't rapport is gedelibereert wat men soude rescriberen op de sommatie 

gedaen bijde gecommitteerde raden van Holland om te hebben betalinge van de quote deser 

quartiere in de 600m libra in de jaren 1602, 1603 
 

[52 verso] 
 

en 1604 te kort omgeslagen is ende goetgevonden dat men henlieden soude mogen 

rescriberen, dat men wel bekent 't conzent gedragen te sijn, dan dewijle het innen liquide van 

den jare 1602 soo hoge niet en was gebracht, dat men daeromme ook geen staet en hadde 

gemaekt omdaer na soo veele te betalen ende dat men de voors. betalinge over sulkx met de 

beste glimp sal soeken te excuseren; 
 

 

[in marge: Auditeurs van de rekeninge van de collecteurs van de bier- en turffexcijs.] 

 

Sijn voorts ten selven dage de E. Cornelis Heijndrickszoon Boom ende Pieter Jacobssoon van 

Teijlingen gecommiteerd ter auditie van de rekeninge van den E. Heijndrik Florisz en Jan 

Lubbertssoon als collecteurs van de bier- en turffexcijse d'anno 1604. 
 

 

[in marge: Een pael te stellen op de Heijloerdijk.] 
 

Is mede goetgevonden te authoriseren Adriaen Heijndriksz Rabbi, Cornelis Harmsz. in de 

Nieupoort mitsgaders fabrijksmeesteren deser stede, om voor vrijdag naestkomende, een pael 

met de burch ofte 't wapen deser stede te stellen op de Heijloerdijk ter plaetse daer van outs 

een pael plag te staen tot conservatie en distinctie van deser stede  limiet en gerechtigheijt. 
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[in marge: Versoek van Allert Cornelissoon, Rinmolenaer.] 

 

{157 verso} 't Versoek van Allert Cornelissoon, rinmolenaer, om sijn rinmolen  
tot een koornmolen te mogen gebruijken, niet tegenstaende de remonstrantie van de 

koornmolenaers daertegen gedaen ende mede gelesen, is geaccordeert, ten ware bij sijne 

quijtscheldinge bevonden worde dat hij selfs hadde overgegeven niet anders als rin met zijn 

voors. molen te breken. 
 

Burgemeesteren, inspectie genomen hebbende van de quijtscheldinge van den suppliant,  ende 

daervan aen de vroedschappe rapport gedaen sijnde, is bij de vroedschappen goetgevonden 't 
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versoek hier ter sijden geroert simpelicken en sonder limitatie ofte restrinctie te accorderen; 

actum den 12en maij 1605. 
 

[in marge: Beroerende 't proces van de Alkemadens tegens mr. Ghijsbrecht van Nesse.] 
 

Is mede goetgevonden dat het processe hangende voor den hove ongedecideert tusschen Jacob 

en Floris van Alkemade, als eijsers mitsgaders burgemeesteren ende weesmeesteren tot 

voorstant van 't recht van de weeskamer deser stede, gevoegdens ter eenre, ende mr. 

Ghijsbrecht van Nesse, soo hij procedeert, gedaagde ter andre zijde soude mogen 

principalijcken gevoert ende vervolgt mogen worden opten name deser stede, mits dat de 

voors. Alkemadens de kosten van den voors. processe alleen 
 

[53verso] 
 

sullen dragen, ende de stadt daervan indemneren ende ontlast houden ende daervooren 

caveren bij behoorelijke acte. 
 

 

[in marge: Versoek van Pieter Ollebrantz en Ariaen Lourensz, molenaers.] 
 

't Versoek van Pieter Ollebrantz ende Ariaen Lourentz, molenaers, om de boomen in de 

lijnbanen raijende van de schuer aff, staende aen de vesten, recht op de Waghtoorn aen,  
affgebolt te hebben, ofte haer molen te mogen transporteren op 't bolwerk van de 

Kermerpoorte, ofte op eene van de kelders van 't selve bolwerk mitsgaders om meerder 

saeken op hare wagen, besonder in de Koornstraet en de Langestraat te mogen laden als bij 

voorgaande keure toegelaten wordt, is gestelt in state. 

 

Op den 2en juny is dese supplianten gegunt dat sij hare molen tot wederseggen sullen mogen 

vervoeren op een van de kelders van 't bolwerk van de Kermerpoort mits dat sij t' haren 

kosten deselve kelder sullen overwulven en bequaem maken om 't geschut daerinne te mogen 

leggen, ende voorts 't selve bolwerk soo verre aen te vullen, dat het 
daardoor vrij en onbeschadigt sal zijn. Ende sijn burgermeesteren voorts geauthoriseert om 

met de voornoemde supplianten te handelen van dat sij het erve daer nu ter tijd  
heure molen en huijsinge op staet, sullen mogen gebruijken voor een redelijken penning 
's jaers, ter tijt toe de voors. molen van 't voors. bolwerck 
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soude mogen getransporteert ofte gedemolieert werden, als wanner de supplianten 't voors. 

erve daer nu de molen op staet, wederomme met een molen sullen mogen besetten ende de 

plaetse weder sonder rente gebruijken. 
 

[ in marge: Versoek regenten van de cappels-gasthuijse.] 

 

{158} Is nogh goetgevonden de requeste van de regenten van den cappels gasthuijse deser 

stede, daerbij sij versoeken de graven in de selve capelle te mogen uijtgeven ende verkoopen 

etc., te stellen in handen van kerkmeesteren, om haerlieden advis daerop gehoort hebbende, 

voorts bij de vroedschappen gedisponeert te werden naer behoren. 

 

 

[in marge: Tractement van de stadsdocter en chirurgijn, voor het bedienen van ’t Gasthuijs.] 

 



198 
 

Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om met de stadtsdocter, chirurgijn ende 

apothecaris te mogen accorderen nopende hetgene bij henlieden aen de kranke ende gequeste 

soldaten, in den gasthuijse deser stede gelegen hebbende, verdient en gelevert is ende voorts 

in futurum een voet te mogen ramen daerop men den voornoemde doctor en chirurghijn soude 

mogen tracteren, mits dat sij alsdan gehouden soude sijn den voorschreve gasthuijse te dienen 

ten ware datter soldaten in 
 

[54 verso] 
 

quaemen ofte niet. 
 

Agtervolgende de resolutie hier vooren, hebben burgermeesteren gehandelt met den 

voornoemde doctor ende chirurgijn, ende henlieden elkx toegeleijt de somme van veertigh 

gulden ’s jaers. Actum den 14en julij 1605. 
 

[in marge: Versoek van de scheepstimmerluijden.] 
 

't Versoek van de gemeene scheepstimmerluijden, om te hebben vrijheijt ende exemtie van de 

stadtsexcijse van de bieren, die bij haer en haer kneghts op hare timmerwerven gedronken 

sullen worden, is afgeslagen. 

 

[in marge: Ontdeckinge sluijkerijen.] 
 

12en Meij 1605 
is goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om alle devoir aen te wenden tot 

ontdeckinge van de frauden en sluijkerijen die in 't stuc van de stadsexcijsen grootelix werden 

gepleegt. Ende soo ijmant van eenige sluijkerije agterhaelt en voor burgermeesteren beclaegt 

sijnde onwillig ware om 't selve te bekennen, is verstaen dat burgermeesteren voornoemd bij 

alle middelen van inductien, dreijgementen ende anders, sullen arbeijden om d'selve tot 

bekenninge van 't voors. feijt te brengen. Ende als henlieden sulx goet dunct denselve 

dadelicken mogen doen after off leggen ende in apprehensie stellen. 
Ende indien burgermeesteren ter sake van dien ijet soude mogen bejegenen, 't sij van  

 

55 
 

processen van injurien ofte anders, dat hetselve henlieden bij de stadt costeloos ende 

schadeloos affgehouden sal worden, ende dat alle schade, hinder ende molestie die daeruijt 

soude mogen opkomen ende bejegenen, sullen komen ende redonderen tot laste ende pericule 

alleen van deser stede. 

 

 

[in marge: Het huijsje van Jong Rens. dogter.] 
 

{158} Is mede goetgevonden dat huijsgen van Jong Rens. dogter staende op 't Munnicke 

Werff, benoorden de sloot bij 't pesthuijs bij provisie getransporteert en gestelt zal worden op 

de Oudegragt agter de brouwerije van 't Oude Hoff, bijnoorden de schuijre van Dirck Teunis. 
 

 

[in marge: Versouk IJsbrant Reijersz. predicant to Sassum.] 
 

Is het versouck van IJsbrant Reijers. dienaer des woorts tot Sassem, om gecontenteert te 

worden van vier maenden schooldienst die hij pretendeert nog ten agteren te wesen over de 

maenden van novembris '72, januari en februari '73 etc. op 't rapprt van burgermeesteren, van 
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dat zij bij opsoekingen van de oude boeken ende rekeningen niet en kunnen bevinden hem 

nog ijet te resteren, affgeslagen.  
 

 

[in marge: Klock van Akersloot.] 
 

Is mede affgeslagen het versouk van die van Akersloot om te hebben 
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restitutie van hare klock, die sij segge anno 1574 binnen deser stede gebragt te hebben, ende 

goetgevonden voor apostille te stellen op de requeste nihil hic. 

 

 

[in marge: Versouk Heijndrik Willems. brouwer.] 

 

{150} Op 't versoek van Heijndrik Willems. brouwer, om voor sijn deure op 't Dronkenoort 

een bostelhuijs te moge stellen, in vougen dat die ten deels over 't water soude steken etc., is 

goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om inspectie van voors. strate te nemen ende 

de vroetschappe daervan rapport te doen en dienen van haerlieden advijs. 

 

Op 't rapport van burgermeesteren es 't versouk in desen bij provisie tot wederseggen toe 

geconsenteert. Actum den 2e junij 1605. 

 

 

[in marge: Beschrijvinge in ‘s-Hage.] 

[in marge: Poincten in de voorgaende dagvaert niet affgedaen.] 

 

2e Junij 1605 
Es gelesen een missive van de gecommitteerde raden van de Staten van Hollant in date den 

25e maij 1605 daerbij de edelen en de steden versogt worden omme hare gedeputeerden gelast 

te seijnden op 6e junij in Den Hage, omme te helpen resolveren op de poincten van 

beschrijvinge daer beneffens gaende. Ende voor soo veel 't eerste poinct aengaet, sprekende 

van de saken in voorgaende beschrijvinge niet affgedaen, en ook van de doleantie van die van 

Utregt nopende het poinct 
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in de lesten placcate gestelt, daerbij verboden es geen materialen van gout ofte silver op 

eenige munten buijten Hollant en West-Vrieslant te leveren, sijnde gedeputeerdens gelast om 

te persisteren bij de voorgaende resolutien, en op 't vorder hen te mogen conformeren met de 

meeste en beste stemmen.  
 

[in marge: Oude middelen eenpaerlick te doen heffen.] 
 

Op 't 2e poinct sprekende van de oude middelen eenparlick te doen heffen en ontfangen, zijn 

de gedeputeerdens gelast, omme de goede hant daeraen te helpen houden, en ook met de 

gecommitterde van de steden van desen quartiere te spreken, dat bij soo verre bij de 

vergaderinge van de Staten van Hollant en West-Vrieslant geen ordre op 't affschaffen van 

bierstallen ten plattenlande en wort genomen, dat ten minsten bij dit quartier sulx soude 

mogen gedaen werden en bij soo verre deselve gecommitteerden daerinne accorderen, dat 

men 't selve in de vergaderinge sal mogen voorhouden. 
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[in marge: Sluijktapperijen.] 

 

Zijn mede op 't 3de articule sprekende van de sluijktapperijen te doen cesseren, gelast als 

voren. 
 

[in marge: Middel van assurantie.] 
 

Op 't 4de poinct sprekende van 't middel van asseurantie, te weten om de huijsen in de steden 

ende ten plattelande te doen geven voor de versekeringe 
 

[56 verso] 
 

van alrehande brant van de waerde van 300 gulden, een gulden ende minder en meerder na 

advenant, zijn de gedeputeerdens gelast om 't selve middel af te slaen. 
 

 

[in marge: Nieuwe middelen.] 
 

{159v} Op 't 5de poinct sprekende van het inwilligen van eenige nieuwe middelen alreede 

voorgeslagen ofte nog voor te slaen, zijn de gedeputeerden gelast om voor soo veel aengaet de 

middelen te vorens in beschrijvinge geweest te persisteren bij de resolutien daerop genomen 

en vorders om te mogen aenhoiren de voorslagen van anderen, ende op 't behagen van de 

vroetschap daerinne consenteren.  

 

 

[in marge: Voorslag Cone Majt van Groot-Bretangien.] 

 

Beroerende de voorslag in de laeste vergaderinge gedaen vanwege de Cone Majt van Groot- 

Bretangien teneijnde de Engelschen in plaetse over Calais na de havenen van den eersthertoge 

te handelen, directelijx van hier souden mogen passeren na Antwerpen, mits betalende een 

redelik licent, zijn de gedeputeerden gelast om hen te mogen conformeren met de meeste en 

beste stemmen.  

 

[in marge: Versouk Portugesen.] 
 

Zijn mede gelast om op 't versoek van den prince van Portugael ende eenige Portugesen in 

dese landen residerende teneijnde hen geconsenteert soude 
 

57 

 

worden om te handelen op Portugael, Spanjen etc. hen te mogen conformeren als voren. 
 

 

[in marge: Successie van degene die in de weeshuijsen zijn opgevoet.] 
 

Op 't poinct sprekende van een ordre te maken op de successie van de personen in de 

weeshuijsen opgevoet, comende sonder kinderen ofte andere descendenten te sterven, zijn de 

gedeputeerden gelast om een generale ordre op de voors. successien te helpen ramen. 

 

[in marge: Poincten tussen Hollant en Zeelant.] 
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Nopende de poincten tusschen die van Hollant en West-Vrieslant ende de gedeputeerden van 

de Staten van Zeelant, in de leste dagvaert geproponeert, sullen de gedeputeerden hen mogen 

conformeren met de heeren edelen en de steden. 

 

[in marge: Questie warmoestienden.] 
 

Beroerende de queste van de tienden van warmoes, cool, etc. tusschen die van Leijden en 

d'edelen, zijn de gedeputeerden gelast om de goede hant daeraen te houden, dat de voors. 

questie sal mogen werden gedecideert in conformité van 't advijs van de collegien van de 

raden. 
 

[in marge: Nominatie rekenmeester.] 

 

{160} Beroerende de nominatie van een gequalificeert persoon tot rekenmeester in plaetse 

van de rekenmeester Pauli, sullen de gedeputeerden persisteren bij voorgaende resolutie. 

 

[57 verso] 
 

[in marge: Voorvallende saken.] 
 

Op 't leste poinct sprekende van de voorvallende saken, sullen de gedeputeerden hen mogen 

conformeren met de meeste en beste stemmen dog in cas van swarigheijt rapport versoeken. 
 

[in marge: Questie van die van Rijp en Graft.] 
 

Sijn voorts de gedeputeerden gelast, nopende de questie van de separatie tusschen die van 

Rijp en Graft, om in de selve sake te advijseren ten voordeele van die van Graft, ende deselve 

helpen mainteneren in hare privilegien en geregtigheijt ende mitsdijen die separatie 

disculteren. 
 

[in marge: Nopende 't bier van de schutters.] 
 

Beroerende de pretensien van den impost van 't bier, bij de pagters gepretendeert van de 

bieren bij de schutters op de Doelen bij de gemeene rotten gedronken, zijn de capitteijns 

geauthoriseert om dies aengaende met de voors. pagters te accorderen op 't behagen van de 

vroetschap. Ende voorts goetgevonden dat men de schutters voor elke rot, soo veel geld voor 

desen jare sal verstrecken, als in voorleden jare es geschiet, mits dat de stadt in den impost 

niet gehouden sal sijn.  
 

[in marge: Keuken Oude Doelen.] 
 

't Versoek van Gerrit Wolfers. van Diemen, om de timmeragie van koecken van de Oude 

Doelen op een 
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ander plaatse gediverteert te hebben, es affgeslagen, behoudelijk dat men den suppliant met 

het trekken van zijn water in de pompe soo veel sal accommoderen als’t doenlijk sal sijn. 

 

 

[in marge: Remissie pagter turff.]  
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Op’t versoek van Evert Nannings. Debbichael als pagter geweest sijnde van de turffexcijs van 

den jare 1603, es goet gevonden denselven te remitteren 100 carolusguldens mits dat hij de 

reste voorts promptelijk sal betalen. 

 

 

[in marge: Jan Meijnerts., dieper.] 
 

Is voorts goetgevonden, dat Jan Mijnerts., dieper, in conformité van de sententie bij 

schepenen te wijsen gepes gepeniteert hebbende, nopende ’t gene bij hem es geperpetreert, 

daerna met Claes Jans. Noreman, mede dieper, in des stadswerk sal mogen aengenomen 

worden, op alsulke conditien als men alsdan met denselven sal mogen ramen. 
 

[in marge: De burgermeester Medenblik en secretaris Foreest rapport.] 
 

23e Junij 1605 

{160v} is bij de E. burgermeester Doed Jans. Medemblick en den secretaris Nanning van 

Foreest gedaen rapport van ’t gebesoingeerde op den lesten dagvaert in ’s-Gravenhage. 
 

 

[58 verso] 

 

[in marge: Verpagten gemael.] 
 

Is voorts gelesen een missive van de gecommitteerde raden van Hollant in date de 22e junij 

voors. daerbij in bedenken gestelt worde, off men de ordre in ’t verpagten van den impost op’t 

gemael in ’t voorleden saisoen gebruijct, nog soude continnueren dan off men tegens 

d’aenstaende verpagtinge ijet daerinne soude veranderen ende eenige meerdere dorpen en 

molens in een verpagtinge combineren etc. Ende naer deliberatie goetgevonden te persisteren 

bij d’oude ordre en den voet tevorens gebruijct. 
 

[in marge: Geen vremde paijementen te laten ontfange bij den tresorier etc.] 
 

Is nog gelesen een tweede missive van deselve gecommitteerde raden in date den 18e junij 
voors. daerbij aengeschreven wert, dat men den tresoriers ende andere ontfangers van stads 

penningen soude belasten om geen schellingen, vier, drie, twee stuijvers, penningen, stuijvers 

en halve stuijvers, buijten de provintie geslagen, te mogen ontvfangen etc. Ende naer 

deliberatie es niet goetgevonden daerinne te treden, maer dat men de sake nog voor een tijt 

soude insien mits de cleijne apparentie die men sag, om voor alsnog daervan eenige vrugten te 

bekomen.  

 

 

[in marge: Ligtinge van 152.000 £ over Hollant en West-Vrieslant.] 
 

Item is nog op ’t rapport van de voornoemde gedeputeerdens gedelibereert off men nevens 

d’andere steden van deser 
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stedewegen mede soude bewilligen in de negotiatie van 152.00[0] £ over Hollant en West-

Vrieslant, daerinne de voornoemde gedeputeerdens niet verder en hadden bewilligt, dan op ’t 

behagen ende goetgevonden daerinne neven d’andere steden te consenteren. 
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 [in marge: Van 150.000 gulden over de genaraliteijt.] 

 

{161} Is mede gedelibereert op de ligtinge van nog 150.000 £ tot laste van de generaliteijt, 

mede bij de voornoemde geeputeerdens niet verder dan op ’t behagen geconsenteert zijnde 

ende goetgevonden daerinne ten aensiene van de groote noot nevens d’andere provindcien te 

consenteren. 
 

 

[in marge: Boonstoppel collecteur van de verponding.] 
 

5e Julij 1605 
is goetgevonden Harck Claessoon Boonstoppel te continueren ende van nieus te 

committeren tot de collecte van de verpondingen voor den loopende jare 1605. 
Ende is mede goetgevonden denselven te lasten, teneijnde hij eerstdaegs gereet make zijne 

drie eerste rekeningen, om deselve opgenomen ende gehoort te worden bij den genen die 

daertoe bij de vroetschappen sullen werden genomineert. 
 

 

[in marge: Resumptie oude verpondinge rekeningen.] 
 

Sijn voorts gecommitteert Aeriaen Heijndricx Rabbi ende Jan Arents. Rijp 
om te resumeren de oude rekeningen 
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van de collecteurs van de verpondingen geweest sijnde voor den tijt van Harck Claessoon 

Boonstoppel ende de restanten van de selven uijt te trekken ende deselve bij pertinente staet 

aen de vroetschappe rapporteren ende overleveren, omme daerna op de collecte van dien  
gelet ende gedisponeert te worden naer behooren. 

 

 

[in marge: Furnissement van 600.000 £ in de voorgaande jaren geconsenteert en niet betaelt.] 
 

{161v} Is nog ten selven dage gelesen een missive van de gecommitteerde raden van Hollant 

in date den 26e junij 1605, geaddresseert aen ’t collegie van West-Vrieslant ende bij d’selven 

aen de respectieve stede van den voors. quartiere overgesonden, daerbij die van ’t voors. 

collegie versogt worden, om eerstdaegs te furneren de quote deser quartiere in de 600m £ over 

de drie leste jaren geconsenteert ende niet betaelt sijnde etc. Ende is goetgevonden, dat onse 

gedeputeerde in den voors. collegie van deser stedewegen sal mogen adviseren en in brengen, 

dat men alvorens in desen eijntelicken te resolveren, soude beschrijven van de respectieve 

magistraten om d’selve dese voor te dragen ende bij gemene advisen een eenparige resolutie 

te mogen formeren. 
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[in marge: Weeskinderen-penningen bij de stadt op renten te nemen.] 
 

Is nog geresolveert ende goetgevonden, dat de weeskinderen-penningen in de weeskamer 

berustende, off die nog naemaels aldaer gebragt sullen mogen worden, ten believe van de 

vrunden ofte voogden van deselve weeskinderen, bij de stadt genomen sullen moeten worden 

op renten tegens den penning 16. Ende dat de stadt tot allen tijden ter vermanige van deselve 

weeskinderen, hare vrunden ofte voogden deselve penning werderomme sal gehouden sijn op 
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te brengen, mits dat de stadt zoo wel in’t aennemen als in ’t opbrengen der voors. penning 

t’elken reijse genieten zal de renten van een maent. 
 

 

[in marge: Recognitie molenwerff bij de Kermerpoort.] 
 

Is nog ten selven dage goetgevonden en geapprobeert ‘t gebesongeerde van burgermeesteren 

met Pieter Ollebrants. en Aeriaen Laurens. molenaers, nopende de recognitie die zij jaerlix 

sullen betalen van de molenwerff daer nu haer oude molen bij de lijnbanen op staet, 

geaccodeert op vijff gulden s’jaers. 
 

 

[in marge: Impost bier bij de schutters gedronken.] 
 

{162} Is mede op’t rapport van den E. Pieter Jacobs. van Teijlingen geapprobeert t’besogne 

van de cappetijns van de schutterijen, met den 
 

[60 verso] 
 

pagters van den impost op de bieren nopende hare pretensien van den impost van’t bier bij de 

schutters met gemene rotten gedronken ende dienvolgende goetgevonden henlieden van 

deselve bieren te laten volgen burgers impost. 
 

 

[in marge: Boekweijtemeel.] 
 

’t Versoek van de imposters op’t gemael ende ronde mate, molenaers, meters, storters ende 

sackedragers, mitsgaders Dirk Janssoon Messemaker, Jan Jans. de Wit ende Jan Jans. op 

d’Oude Graft, teneijnde bij keure zoude verboden worden, binnen deser stede ofte de vrijheijt 

van dien te brengen ofte doen brengen eenig boekweijdemeel buijten deser stede vrijheijt 

gemalen is goetgevonden als nog te stellen in state. 
 

 

[in marge: Beschrijvinge tot Hoorn.] 
[in marge: Furnissement restant van de 600m £ in voorgaende jaren geconsenteert.] 
 

 

12e Julij 1605 
es gelesen missive van de gecommitteerde raden van de staten van West-Vrieslant en 

Noorderquartiere in date den 8e julij voorleden, dat bij de magistraten van desen quartiere 

versogt worden om tegens den 13e julij hare gedeputeerden gelast te seijnden tot Hoorn, 

omme te resolveren op de missive van de gecommitteerde raden van de staten van Hollant in 

date den 26e junij beroerende ’t furnissement van de 

 

61 
 

quote deser quartiere in de 600m £ over de drie leste jaren geconsenteert en niet ten vollen 

betaelt sijnde ende sijn de gedeputeerden gelast om in de betalinge van’t voors. restant te 

consenteren, mits dat men daertoe sal hebben eenige gracelicke termijnen van betalinge, 

welverstaende dat de calculatie van’t selve restant niet genomen sal worden na den voorslag 

van die van Hollant, maer sulx deselve gemaect es bij de gecommitteerde raden van desen 

quartiere. 
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[in marge: Nieuwe publicatie van de verpondingen.] 
 

{162v} Is voorts goetgevonden, dat met den eersten gedaen sal worden publicatie, teneijnde 

een ijgelijk come betalen sijne 100ste penning, ofte verpondinge van den jare 1605. Ende is 

voorts goetgevonden, dat in plaetse van de geconsenteerde verhooginge, de huijsen verhoogt 

sullen worden van drie op vier ende dat de verhooginge van de verpondinge op de landen 

genomen sal worden in conformité van’t gedrage consent, belopende volgens de calculatie 

van de gecommitteerde raden van desen quartiere vijff stuijvers elff penningen op de gulden. 
 

 

[in marge: Ordre op de scholen te ramen.] 

 

Zijn voorts burgermeesteren Pieter Harmans. van Persijn, Helias Capelman, mitsgaders de 

twee jongste predicanten gecommit- 
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teert, om te examineren leges scolasticum Amsterdamensis ende selve is’t noot ook den rector 

alhijer te communiceren ende daerop een goede ordre voor de schole alhijer te ramen ende de 

vroetschappe van haer besoinge rapport te doen. 
 

[in marge: Ordre op de brant.] 

 

Sijn mede gecommiteert Pieter Harmans. van Persijn, Sijmon Swaen ende Pieter Jacobs. van 

Teijlingen omme te concipieren een ordre die bij tijde van brant geobserveert sal mogen 

worden ende vroetschappe daervan rapport doen. 

 

 

[in marge: Ordre op’t decken en stoppen der rieddaken.] 

 

Is voorts goet gevonden bij keure te ordonneren en te statueren, dat niemant voortaen eenige 

huijse met riet ofte stroo sal mogen decken ofte stoppen op peijne van 25 gulden, ende dat 

daerenboven den eijgenaer van de huijse ’t welk in dier voegen gedect ofte gestopt bevonden 

sal worden, gehouden sal sijn datelik het selve dack aff te nemen en met hart dak te decken op 

pene dat het selve van deser stedewegen tot costen en laste van de gebrekige affgenomen sal 

worden, mits dat die gene die van nieuws timmeren in conformité van voorgaende ordre 

genieten sullen den vierden pan. Ende dat ook diegene die binnen den tijt van een jaer 

eerstcomende riet- ofte stroodaken affbreken ende met pannen 
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wederomme decken, daervoren van de stadt genieten sullen den tweeden pan. 

 

 

[in marge: Alle jaers 50 huijsen met hart dak te moeten decken.] 
 

{163} Is mede geresolveert dat burgermeesteren, schepenen en vroetschappen, soo wel die 

jegenwoordig in officio sijn, als ook die nog binnen 's jaers gecozen sullen mogen worden, 

met soo vele van de gequalificeerste personen, t'samen tot het getal van vijfftigen toe, hierna 

genomineert, hare huijsen daer zij inne wonen, soo die met riet ofte stroo gedect sijn, ende soo 

niet een van hare andere huijsen, met ried ofte stroo gedect zijnde, de daken sullen moeten 

affnemen, ende deselve met hart dack doen decken, tusschen dit en St. Jacob anno 1606, 
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eerstcomende, als wanneer de vroetschap wederom andere 50 van de vermogenste personen 

huijsen tot gelijken fine sal nomineren, en soo voorts vervolgens van jare tot jare, mits dat de 

stadt henlieden te bate sal komen met den tweeden pan; ende soo ijmant van de selve 

genomineerden in gebreke bevonden mogt worden om 't gene voors. es na te komen, sal men 

desselffs dack datelik tot haren kosten en laste affnemen en affbreken, ende daerenboven 

verliesen 't beneficie van den tweeden pan. 
 

[62 verso] 
 

[in marge: Genomineerden tot de voors. affbrekinge.] 
 

Genomineerden tot de voors. affbrekinge: de schout Jan Dircxs., Jacob Dircx 

oudburgermeester, Cornelis Pieters. halff vasten, Cornelis van der Nieuburch 

oudburgermeester, mr Adriaen Anthonis. oudburgermeester, Cornelis Mathijsz. Schagen 

oudburgermeester, Hendrik Florisz. burgemeester, Jan Claesz. Quinting, Gerrit Coren, 

Adriaen Rabbi, Cornelis Boom, Pieter van Teijlingen burgemeester, Pieter Jacobs. van 

Teijlingen, Cornelis van Egmont van der Nieuburch burgemeester, Jan Pieters. Stoop, IJff 

Maertz. lakenkooper, Jan Jans. Rijp, Sijmon Swaen, Jacob Dierten, Jan Lubbertz., Helias 

Capelman, Jan van Schagen, Maritgen Jans weduwe van Claes Jacobs. seijlmaker, Abraham 

Jaspers., mr. Gijsbert van Nesse, mr. Jan van Wittendel, Jacob Gerrits. Calff, mr. Jan Kies, 

Harman Thomasz., Griete Gerritsdr. weduwe van Hark Jans. Mijnheers, Gerrit Rijkerts. Lijff, 

Willem Roswinkel, Jan van Sonnevelt, mr. Jan van Teijlingen, mr. Pieter Oloffz., Jan de 

Nagtegael, Borrit Hendricks.,  Jan Meijnerts. koekebacker, de weduwe van Aelbert Cornelis. 

Comans, Crijn Reijersz., Sijmon van Veen baillu, Jan van Marcken, Gerrijt Arisz., Wijbrant 

Aelberts., de weduwe van Cornelis Claes. Spont, Cornelis 
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Claes. Kit, Ludu Sijmons, Fredrik Everts., Joris Mol, en Wijert Pieters. 

 

[in marge: Versoek van Zelkaert.] 

 

{163v} Op 't versoek van Lammert Willems. Zelkaert om te mogen arbeijden als 

schrijnwerker in stads dienste op de Doelen in minderinge van 't gene hij de stadt schuldig is, 

es goetgevonden denselven in 't voors. werk te admitteren, in affkortinge als voren, mits dat 

hij tot sijnen costen twee ofte drie knegts sal moeten tot hem nemen. 

 

 

[in marge: Versoek brouwers.] 

 

Op 't versoek van de brouwers om eenige bequaemheijt gemaect te hebben tot het halen van 

goet watere uijte Santsloot, leggende tegensover 't Kermer Bolwerk, zijn burgermeesteren 

geauthoriseert om inspectie van de gelegentheijt te nemen, ende de vroetschappe rapport te 

doen. 
 

[in marge: Eed van de slagters.] 
 

19e Julij 1605 
es in deliberatie van de vroetschap geleijt 't versoek bij de commissarissen jegenwoordig 

binnen deser stede op de verpagtinge van de middelen sijnde, tenderende dat alle degene die 

hen generen met beesten te slaen, gehouden sullen sijn aen handen van de selve comisen ten 

overstaen van den pagter den eed te doen, volgende de ordonnantie dat zij geen beesten sullen 
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slaen tenzij henlieden eerst gebleken zij bij eenig billet ofte teijken, dat van 't zelve beest den 

7de penning is betaelt, ende is 
 

[63 verso] 
 

goetgevonden dat men degene hen generende met beesten te slaen, met alle mogelicke 

middelen van inductie omme denselven eed te doen sal vermanen, ende in cas van 

weijgeringe dat men henluijden sal mogen haer neringe verbieden ende bij gebrek van vleijs- 

verkopers, dat men bij publicatie de vremdelingen sal mogen noden om haer vleijs alhier te 

coope te brengen, mits conditie nogtans soo verre de voors. eed in andere steden wert gedaen, 

ende dat het verbot eerst sal stadtgrijpen naer den lesten julij eerstkomende, en dat ook 

denselven eed bij de slagters ten plattenlande, als ook bij de vremden haer vleijs alhijer ter 

marct brengende gedaen sal worden. 
 

 

[in marge: Ordre te ramen op 't timmeren van de keeten.] 
 

{164} Is mede goetgevonden dat bij de gecommitteerdens op de ordre van den brant nog 

gevoegt sullen werden Jan Jacobs. Stoop ende Jacob Gerrits., omme met deselven te ramen 

soodanigen middel van de keeten te timmeren, als men tot voordeel van de neringe, als ook 

tot bewaernisse van de stadt zal goetvinden. 
 

 

[in marge: Veranderinge in de ordonnantie van ’t gemael.] 
 

 

21e Julij 1605 

es bij burgermeesteren verhaelt dat uit ordonnantie van 't gemael in 't 3de artikel es verandert 

buijten weten ofte 
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sonder voorgaende gedragen consent van deser stedewegen, te weten dat van het broot dat van 

de eene stadt in de andere, ofte ten plattenlande van Hollant en West-Vrieslant, ofte ook van 

de eene dorp in 't andere binnen de voors. landen wert vervoert, omme aldaer vercoft te 

worden, sal ter plaetse daer 't zelve vercoft wert nog het vierendel van den impost betaelt 

worden, ende dat bij de commissarissen de verpagtinge al gedaen zijnde, men eerst de voors. 

veranderinge gewaer geworden was, ende alsoo de voors. veranderinge seer schadelik was 

voor de neringe van de backers hier ter stede, soo werde goetgevonden dat de presiderende 

burgemeester mitsgaders de burgemeester Medemblik hen datelik souden vervoegen na Den 

Hage, ende aldaer aen den advocaet, mitsgaders de gecommitteerde raden remonstreren 't 

voors. abuijs en dat noit daertoe consent van deser stedewegen was gedragen, ende dat men 

over sulx dese nieuwigheijt moste affschaffen, alsoo de stadt 't zelve nimmermeer soude 

gedogen, maer zelffs bij gebreke van daerinne te remediëren, daerinne voorsien soo zij te rade 

sullen vinden. 
 

[in marge: De kinderen van Sweer Woutersz. in ’t weeshuijs.] 
 

Is voorts goetgevonden dat men de twee kinderen van Sweer Woutersz. uijt gratie, en ten 

reguarde dat de 
 

[64 verso] 
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beste vader hem seer wel in 't beleg gequeten heeft, en dat men ook niet seker es off de beste 

vader sijn poortschap gekogt heeft off niet, en nogtans seker zijnde dat de voors. Sweer en 

sijne kinderen hijer geboren zijn, in 't weeshuijs zal ontfangen. 

[in marge: Den 18e augustus 1605 is bij de vroetschappe goetgevonden dat het 3de kint van de 

voorn. Sweer Woutersz., om gelijke redenen, gelijke gratie zal genieten, ende in den 

weeshuijse ontfangen worden.] 
 

 

[in marge: Plaetse in 't gasthuijs voor besmettelijke siecten.] 
 

Zijn voorts burgemeesteren geauthoriseert om voor 't vrouwengasthuijs te despiciëren en te 

doen maken, een bequame aparte plaetse voor degene die met besmettelijke siecten als van de 

pocken ofte zoo melisoen 1  besmet zijn. 
 

1 
buikloop 

 

[in marge: Vorder deputatie tot raminge van goede ordre in tijde van brant.] 
 

24e Julij 1605 
{164v} op 't versouk van de gedeputeerdens tot raminge van eenige ordre bij tijden van  
brant zoude mogen geobserveert worden, is goetgevonden henluijden bij te voegen ende ten 

selven fijne mede te committeren Pieter Dirxzoon ende Jan Janssoon Rijp. 

 

 

[in marge: De penningen bij de stadt van weeskinderen op te nemen geapppliceert aen de 

extraordinaris ontfang.] 
 

Is mede geresolveert, dat de penningen die bij de stadt van weeskinderen op renten sullen 

worden genomen in conformité van voorgaende resolutie ontfangen en verantwoort sullen 

worden bij de secretarissen, neffens andere penningen van de extraordinaris ontfangh 

derselver stede. 
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[in marge: Cornelis Janssoon van der Nijburch rapport.] 
 

Is voorts bij den E. Cornelis Jans. van der Nijburch burgermeester der voors. stede gedaen 

rapport van 't gebesongeerde opten lesten dagvaert tot Hoorn, item van 't gene bij hem ende 

den burgemeester Doed Jans. Medemblik was gebesongeert ende te wegen gebragt in  

's-Gravenhage bij den heere advocaet ende gecommitteerde raden aldaer, agtervolgende hare 

commissie van den 21e deser. 
 

 

[in marge: Beschrijvinge in ’s-Gravenhage.] 
 

Is voorts gelesen een missive van de voorn. heeren gecommitteerde raden van den 22e deser, 

daerbij de respectieve steden werden beschreven, om tegens den 27e naestkomende aldaer te 

compareren ende te helpen resolveren op prompte middelen tot vindinge ten minsten van een 

maent soldije en op andere swarigheden die souden mogen voorvallen. Ende is geresolveert 

en goetgevonden dat de gedeputeerdens hun sullen mogen conformeren met d'andere leden 

ende steden ende in cas van swarigheijt rapport versoeken. Ende indien d'andere steden 

goetvinden 't voors. maent solts te vinden bij negotiatie, dat de gedeputeerdens mede daerinne 

sullen mogen consenteren. 
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[65 verso] 
 

[in marge: Optimmeren en decken affgebrande zoutkeeten.] 
 

28e Julij 1605 
{165} hebben de gedeputeerdens tot raming van de ordre die in 't optimmeren van de 

affgebrande zoutkeeten genomen ende geobserveert soude mogen worden, rapport gedaen van 

haer gebesongeerde. Ende naer deliberatie is goetgevonden ende geresolveert, de keetluijden 

te eximeren van de generale keure op 't leggen van hart dak gemaect, voor zoo vele haer 

zoutpannen aengaet ende henlieden te consenteren d'selve te mogen overdecken met ried-dack 

maer dat zijluijden met hare turffschuijren d'voors. keure sullen subject blijven, ende d'selve 

met hart dak moeten decken. 
 

 

[in marge: Op de swarigheden bij de panluijden die bij de resolutie hier ter zijden [hieronder] 

zijn beswaert mettet maken van de muijren, streckende oost ende west, gemoveert, is 

geresolveert indien d'selve daertoe niet en kunnen geïnduceert worden, dat men haer alsdan 

sal vrij laten te timmeren zoo zij geraden vinden ende meijnen tot hare beste versekertheijt te 

sullen dienen. Ende nopende de vordere resolutie van 't decken van de turffschuijren met hart 

dak, is goetgevonden dat 't selve in dier voegen sal geschieden, niettegenstaende eenige 

selhuijsen, dennen ofte anders daerinne ten deelen ofte in 't geheel mogten comen, dewelke 

mede met hart dak sullen moeten gedect worden, voor zoo vele die in de voors. turffschuijren 

souden mogen komen. Actum den 1e augustij 1605.] 
 

Is mede goetgevonden dat de zoutpannen van mr. Jelis ende Voorthuijsen mitsgaders de 

zoutpannen van Stoffel Aeriaens. en Claes Aris. Spiegel, van malcanderen gescheijen sullen 

worden met een muijr en met geen houten want ofte beschot, beijde de voors. muijr 

streckende van voren aff, westwaert tot agteren toe, en opwaerts ten minste tot een halff voet 

boven ’t dak. Item dat Claes Cornelissoon Rietvelt nevens sijn zoutpan ende beoosten 

denselven zal optrecken een steene gevel, streckende opwaerts tot boven 't dak als voren, ende 

zuijdwaerts soo verre als de schuijr daer sijn zoutpan in staet streckende is. Dat van gelijken 

tusschen de westersche pan van mr. 
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Jelis ende turffschuijr van de voornoemde Claes Cornelis, een muijr opgetrocken sal worden, 

streckende suijden en noorden zoo verre als de schuijr van sijne voors. pan ende opwaerts tot 

aen de oosinge toe, off zoo hij een gevel maect, tot boven 't dak als voren.  
 

 

[in marge: De burgermeester Nijburch ende secretaris Foreest rapport.] 

 

1e Augustij 1605  
hebben de E. heer burgermeester Cornelis van Egmont ende van de Nijburch ende Nannink 

van Foreest gedaen rapport van 't gebesoingeerde opten lesten dagvaert in 's-Gravenhage. 
 

 

[in marge: Ordonantie tegens den brant.] 
 

{165verso} Is nog ten selven dage geëxamineert, de ordre geraemt bij de gedeputeerdens hier 

voren geroert om voortaen tot voorkominge van den brant, uijtblussinge van dien en de 
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onderhoudinge van goede geregeltheijt geduerende d'selve gebruijct ende geobserveert te 

werden ende is d'selve eijntelik goetgevonden ende gearresteert.  
 

 

[in marge: Remonstrantie waerdeins.]  
 

Sijn nog de E. IJff Maertssoon, lakenkooper, Wijbrant Aelbers., lakenkooper en Jacob 

Gerrits., lakenbereijder gecommitteert, om metten eersten te examineren de remonstrantie van 

de waerdijns1 deser stede ende 't selve gedaen, daerna den vroetschappe te dienen van haer 

advijs. 
 
1 

waerdijn – opzichter over het lakengilde, de draperie. Hij keurde niet alleen de lakens, maar bepaalde ook 

welke soorten wol er gebruikt mochten worden en hoe er geweven en geverfd moest worden.  
 

[66verso] 

 

[in marge: 't Jongste kint van Jan Gerrits. predicant tot Egmont Binnen in ’t Weeshuijs.] 

 

18e Augustij 1605,  
is goetgevonden 't nagelaten jongste kint van wijlen Jan Gerrits. in sijn leven dienaer des 

goddelijken woort tot Egmont Binnen, in 't weeshuijs deser stede ontfangen zal worden ten 

aensien dat men niet en verstaet dat de vader volgende zijne beroepinge zijn poorterschap 

verwoont zoude hebben.  

 

[in marge: Pieter Jorissoons erffgenaemen.]  
 

Op 't rapport van burgermeesteren, van dat de erffgenaemen van Pieter Jorissoon van hare 

pretensien niet meer en wilden remitteren dan de helfft, te weten twee jaren lijffrenten, elken 

jare tot 120 gulden, etc., es na deliberatie goetgevonden burgermeesteren te authoriseren, om 

alsnog de voors. sake metten selven finalijcken aff te handelen ende te accorderen.  

 

 

[in marge: Arresten van onse schippers tot Amsterdam.] 

 

Beroerende de swarigheijt onse schippers tot Amsterdam leeg-scheeps komende bejegent in 't 

aennemen van hare vragten, etc., is goetgevonden, dat men dienaengaende aen die van 

Amsterdam sal schrijven, ende zoo wanneer de zake daermede niet en kan gerecht worden, 

dat men dan naerder sal adviseren, bij wat middelen men de voors. swarigheijt best sal cunnen 

voorcomen en remediëren. 
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[in marge: Die van de Rijp.] 
 

{166} Op 't versouk van die van de Rijp, om in faveur van de separatie bij henluijden tegens 

die van Graft versogt te hebben brieven van recommandatie aen de heeren Staten, off ten 

minsten dat men henluijden in de versogte separatie niet en souden willen verhinderen, etc., is 

goetgevonden dat men de supplianten met beleeffde woorden zal bejegenen ende egter 

persisteren bij de leste resolutie in desen genomen. 
 

 

[in marge: Lijsbet Frans binnenmoer in ’t pesthuijs.] 
 



211 
 

Op 't versouk van Lijsbet Fransdr. binnenmoer in 't pesthuijs, is goetgevonden haer ten 

aensien van hare goede diensten die zij den huijse doed ende mits dat zij haer ten behoeve van 

den armen buijten den huijse met d' selve siecte besmet zijnde, mede sal laten gebruijken, 

hare gagie van 16 gulden 's jaers te verhogen op 40 gulden 's jaers, tot wederseggen toe.  
 

[in marge: Beschrijvinge in ’s-Gravenhage.] 
 

22e Dito, 
is gelesen aan missive van de gecommitteerde raden van Hollant daerbij de respective edelen 

en steden werden beschreven om tegens den 23e deser in den Hage te comen ende te helpen 

resolveren op de bijgaende poincten van beschrijvinge.  
 

 

[67 verso] 
 

[in marge: Poincten in voorgaende dagvaerden niet affgedaen.] 
 

Ende nopende het 1ste poinct, sprekende van de poincten in voorgaende dagvaerden niet 

affgedaen, is verstaen dat de gedeputeerdens sullen persisteren bij voorgaende resolutien hier 

opgenomen.  

 

 

[in marge: Ordre op de verpachtinge.] 

 

Noopende d'ordre op te gemene middelen jegens d'aenstaende verpachtinge te stellen, etc., is 

goetgevonden, dat de gedeputeerdens sullen helpen ramen alle goede ordre tot wegneminge 

van de menigvuldige frauden ende nopende d' bierstallen ten plattenlande, sullen delibereren 

met de gedeputeerdens van d'andere steden van desen quartiere en zoo d'selve zulx 

goetvinden, sullen insisteren op de generale affschaffinge van de bierstallen ten plattenlande, 

off ten minsten van dien, die na de oorloge opgecomen zijn.  

 

[in marge: Nieuwe middelen.] 

 

{166v} Op 't 3de en 4de poinct van de beschrijvinge, is goetgevonden, dat de gedeputeerdens 

niet en sullen consenteren in eenige nieuwe middelen, voor en aleer de oude middelen beter 

sullen sijn gebeneficeert. 

 

 

[in marge: Off men de lasten van de oorloge zal compasseren met de middelen van dien.]  

 

Noopende de vergelijkinge van de lasten van den lande metten inkomen van dien, etc., is 

goetgevonden dat de gedeputeerdens mits  
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de jegenwoordige staet van de landen niet en sullen verstaen, tot eenige verminderinge van de 

lasten van de oorloge, maer dat se sullen proponeren ende urgeren, dat de gemenelants 

middelen ende penningen ten besten allesints mogen werden gemenageert ende specialijken 

insisteren op de verminderinge van 't getal van de raden ter admiraliteijt in de respective 

collegien op de besnijdinge van 't besoigne van de auditeurs van de rekeningen van de 

generaliteijt, goede toesigte op de scheepsvragten en anders.  

 

 



212 
 

[in marge: Equipagie van schepen ter coopvaerdije, etc.] 

 

Beroerende het resumeren ende arresteren van 't gebesoingeerde op de equipagie van de 

schepen ter coopvaerdije ende visscherije varende, is goetgevonden dat de gedeputeerdens 

sullen insisteren, dat daerop eenige ordre gemaect en gearresteert mag worden ende haer 

sullen conformeren met de beste en meeste stemmen.  
 

 

[in marge: President van ’t Hof.]  
[in marge: Rekenmeester.]  
 

Beroerende het kiesen van een president in den Hove van Hollant, sullen de gedeputeerdens 

haer conformeren met de apparenste1. Ende nopende een ofte twee rekenmeesters sullen de 

gedeputeerdens niet toestaen datter meer als een rekenmeester werde  
 
1. 

apparenste – meest waarschijnlijke 
 

 

[68 verso] 
 

gekosen ende tot nominatie van dien procederen, in conformité van voorgaende rezolutie.  

 

 

[in marge: Gecommitteerdens ter admiraliteijt tot Dockum.] 
 

Nopende de ontslaginge van Mattheus Steijn, gecommitteerde in 't collegie ter admiraliteijt tot 

Dockum, sullen de gecommitteerdens haer conformeren met de meeste stemmen, en  

daerna mede procederen tot nominatie van een ander, insisteren dat eene uijttet collegie van 

de admiraliteijt van onsen quartiere aldaer soude mogen werden gecommitteert en 

eijndelicken daerinne haer mede mogen conformeren. 

 

 

[in marge: Voorvallende saken.] 

 

{167} Nopende de voorvallende saken sullen de gedeputeerdens hun conformeren met de 

beste en meeste stemmen ende in kas van swarigheijt rapport versoeken.  
 

 

[in marge: Super revisie.]  

 

Voorts gedelibereert sijnde, off men voortaen zal toestaen en accorderen een tweede revisie 

ofte niet, etc., is goetgevonden dat de gedeputeerdens haer sullen mogen conformeren met de 

meeste en beste stemmen.  
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[in marge: Besettinge van Bloxijl.] 
[in marge: 't Huijs van Pieter Alte.] 
 

Is voorts op 't rapport van den burgermeester Steenhuijs gedelibereert ende goetgevonden, dat 

de wachtmeester in Bloxijl zal mogen innemen alsulke compagnie soldaten, als Zijne Exe hem 

zal toesenden, 't zij dat deselve staen op de repartitie van desen quartiere ofte niet. Ende 

nopende 't huijs bij eenen Pieter Alte getimmert, dicht aen de Homeijde van Bloxijl, 
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gedelibereert sijnde off men 't selve zal doen affbreken off niet, is verstaen dat men tegens 

hem behoorlicken zal protesteren, dat men in tijde van noot sijn huijs zal doen affbranden ofte 

andersints amoveren.  

 

[in marge: Hoomans gebruijkt in de opschrijvinge van de schoorstenen.] 
 

Is voorts goetgevonden dat men de respective Hoomans, gevaceert hebbende op de 

opschrijvinge van de schoorstenen anno 1600, mede zal tracteren gelijk den notarissen bij 

voorgaende rezolutie gegunt is geweest. 
 

 

[in marge: Gedeputeerdens op 't redres van de capitale leninge.] 

 

Nopende 't versoek van de gedeputeerdens, gebezoigneert hebbende op 't redres van de 

capitale leninge, is verstaen dat deselve daervan sullen werden  

 

 

[69 verso] 
 

gesalarieert als anderen, in gelijke bezoigne gevaceert hebbende, daervan gesalarieert en 

getracteert sullen worden. 
 

 

[in marge: Westzaner schuijten.] 
 

Nopende 't accommoderen van de Westzaner schuijten in de Voormeer, dewijle de eijgenaers 

van de erven op 't Heijlige Landt deselve seer dier ende hoge houden is naer deliberatie 

goetgevonden dat de vroedschappen bij gelegenheijt van nieuws inspectie sullen nemen van 

de gelegentheijt der voors. plaatse ende letten bij wat maniere de voors. schuijten 

bequamelixste souden mogen geaccommodeert worden om 't selve gedaen eijndtelicken in 

desen gedisponeert te werden soo zij bevinden sullen te behoren. 
 

 

[in marge: Versoek van de brouwers.] 
 

{167verso} Op 't versoek van de brouwers ende rapport van burgermeesters inspectie 

genomen hebbende van de sloot tegens over 't Kermerbolwerk, ende gehoort hebbende  
de eijgenaers van de landen aen de selve sloot gelegen, onwilligh sijnde om de selve  
aff te staen, etc., is goetgevonden dat burgermeesteren de voors. eijgenaers 
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andermael sullen ontbieden en daertoe soeken te induceren ende soo zij daertoe niet gebragt 

kunnen worden, dat men dan egter de sloot zal stoppen om een proeve te nemen voor een jaer 

off een halff ende de proeve wel succederende dat men dan de voors. eijgenaers zal 

contenteren in redelickheijt dat men ook de voors. slote gestopt sijnde, de sanders 

wederomme zal voorsien met een andere vaert. 
 

[in marge: Impost van de tonnen biers bij de schutterije te drinken tot laste van de stad.] 
 

Op ’t versoek van de capiteijns van de schutterije deser stede is goetgevonden dat de stadt 

voor dit lopende jare t’haren laste nemen zal den impost van de tonnen biers die bij de 

respective rotten sullen werden gedronken. 
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[in marge: Beroerende den eedt van de vleijshouders.] 
  

30en Augustus 1605 
is gelesen een missive van de gecommitteerde raden van de Staten van West-Vriesland ende 

den Noorderquartiere in dato den 26en derselver maendt, daerbij aengeschreven wordt dat men 

eerstdaegs den vleijshouders hier ter stede soude willen affvorderen 
 

[70 verso] 
 

den behoorlijken eedt in conformité van de ordonnantie etc. Is mede gelesen een requeste van 

de gemeene vleijshouders versoekende dat bij keure geordonneert soude werden dat voortaen 

niemant van buijten inkomende, sijne beesten in de slagtijt langer zal mogen hallen als acht 

dagen etc.; ende naer deliberatie is goetgevonden dat men den vleijshouders zal doen 

presteren den voors. eedt in conformité van voorgaende rezolutie desen aengaende genomen. 

Ende ’t selve gedaen sijnde, dat de vleijshouders alsdan sullen mogen remonstreren en 

versoeken sulx zij te rade sullen vinden om ’t selve gehoort alsdan daerop gedisponeert te 

worden naer behooren. 
 

 

[in marge: Schagen ter auditie van de rekeningen van de gemeene landtscontributien en van 

de capitale leninge.] 

 

Is nog op ’t voors. schrijvens etc. geprocedeert tot nominatie van een auditeur op de 

rekeningen van de gemeene landtscontributien, mitsgaders van de capitale leningen etc.; ende 

is ter auditie van denselven gecommitteert de E. Cornelis Matthijssoon Schagen. 
 

 

[in marge: Versoek van de regenten van ’t vrouwegasthuijs.] 

 

{168} Voorts alsoo goetgevonden was in den vrouwengasthuijse een 
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nieuw siekhuijs te ordonneren voor de vrouwpersoonen met eenige besmettelijke siekte (geen 

peste sijnde) besogt wesende ende daertoe te nemen de keuken bij Cornelis Theussoon 

bewoont, die denselven niet en wilde ruijmen dan mits ontslagen sijnde van de geheele 

wooninge ende brouwerije. Ende de regenten van den voors. gasthuijse daerover met 

denselven waren verdragen dat hij de voors. wooninge ende brouwerije in ’t geheel soude 

ontruijmen, mits de resterende jaren van de hure, als maij 1607 en 1608 aen deselve hure 

kortende, ’t elken jare f. 72:10: -. Is op ’t versoek van de voors. regenten goetgevonden ende 

geaccordeert, dat de voors. kortinge aen de voors. godtshuijse op deselve jaren, bij de stadt zal 

werden vergoedet en gerepresenteert. 
 

[in marge: Beroerende de brouwers.] 

 

Is voorts bij burgermeesteren gerapporteert dat sij de eijgenaers van de landen gelegen aen de 

sloot, tegensover ’t Kermerbolwerk, niet en hadden kunnen induceren om deselve aff te staen 

ten behoeve van de brouwers etc., dan mits de 
 

[71 verso] 

 

swakheijt van de vroedschappe is niet goetgevonden in die sake vorder te disponeren. 
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 [in marge: Versoek van Jan Pieterssoon.] 
 

{168verso}’t Versoek van Jan Pieterssoon, de soon van Pieter Jorissoon, om boven ’t geene 

de gemeene erffgenamen van Pieter Jorissoon over hare pretensien soude werden toegeleijt, 

nogh voor hem in ’t particulier te mogen genieten quijtscheldinge van de verpondinge die hij 

aen de stadt ten agteren is, is affgeslagen. 

 

 

[in marge: ’t Nieuwe getimmert in den Oude Doelen met panne te decken.] 
 

Is voorts naer deliberatie goetgevonden ’t nieuwe getimmert in de Oude Doelen (het torentgen 

uijtgenomen) te doen decken met pannen ende niet met schalien ofte leijen. 
 

 

[in marge: Versoek van die van Schagen om een beestemarkt.] 
 

8en Septembris 1605 
is op ’t versoek van die van Schagen aen de vergaderinge van de Staten gedaen om te hebben 

een beestemarkt acht dagen na St. Simon ende Judasdag tot drie dagen daerna etc. 

goetgevonden dat onse gedeputeerdens, sijnder ter dagvaert in ’s-Hage den heeren Staten sulle 

mogen 
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remonstreren dat die van Schorel haer beestemarkt hebben op Sinte Maerten ende henluijden 

te bedenken geven off dit versoek denselven van Schorel niet grotelicx en soude prejudicieren 

ende off alvoorens hierinne te disponeren deselve daerop niet en souden behoren gehoort te 

worden, dat haer nogtans de voors. gedeputeerdens niet vorder en sullen formaliseren ofte 

singulier blijven. 

 

 

[in marge: Nopende ’t inwilligen van nieuwe middelen.] 
 

{169} Op ’t schrijvens van de voors. gedeputeerdens van den 15en deser is geresolveert ende 

verstaen dat deselve geen nieuwe middelen en sullen inwilligen ofte conzenteren, voor en 

aleer alsulcke ordre tot beneficie van de oude middelen zal wesen geraemt dat de vroedschap 

deselve verstaen hebbende, daerdoor beweegt mogte worden tot veranderinge van de voors. 

rezolutie. 

 

 

[in marge: Dagvaert tot Hoorn.] 
 

22en Septembris 
is geproponeert datter beschrijvinge was gedaen van de steden van desen quartiere tot Hoorn 

tegens den 23en deser om te helpen resolveren op de navolgende pointen. 
 

[72 verso] 

 

[in marge: Nopende ’t stellen van twee generaels en 3 commisen tot agterhalinge van de 

frauden.] 
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Nopende ’t stellen van de drie commisen ende twee generaels die bij desen quartiere gestelt 

sullen worden, sullen de gedeputeerdens mogen proponeren dat dese stede, mitsgaders die van 

Hoorn elk een generael soude mogen stellen, die van Enkhuijsen een commis en die vier 

andere kleijne steden tesamen de twee andere commisen soude mogen stellen tot haren meeste 

contentemente. 
 

[in marge: Nopende ’t vinden van de 20m gulden op ’t kort van desen quartiere in de 600m 

gulden tevorens tekort omgeslagen.] 
 

Nopende ’t vinden van de 20m gulden die bij de gedeputeerdens in desen quartiere sijn gereet 

geprezenteert op de 82m gulden die voorts op vijff jaren betaeld sullen worden in plaetse van 

’t kort van 600m gulden in de drie voorleden jaren geconzenteert en in desen quartiere te 

weijnig omgeslagen etc., is goetgevonden deselve vooreerst te vinden bij repartitie van de 

comptoiren om daerna wederom uijt de restanten gevonden te worden. 
 

 

[in marge: Rapport Heijndrik Florisz en Foreest.] 
 

29en Septembris 1605 
hebben de E. Heijndrik Florisz, burgermeester, ende Nanning van Foreest, 
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secretaris, gedaen rapport van ’t gebezoigneerde opten lesten dagvaert tot Hoorn. 
 

 

[in marge: Gerrit Claessoon tot commis generael.] 

 

Is voorts in conformité van de rezolutie aldaer genomen, geprocedeert tot nominatie van een 

commis generael tot agterhalinge van de frauden ende sluijkerijen ende is bij de meeste 

stemmen daertoe genomineert en gecommitteert Gerrit Claessoon. 
 

 

[in marge: Zalaris collecteurs van de turffexcijs.] 
 

{169verso} Naer deliberatie is goetgevonden dat de respective collecteurs van de bieraccijsen, 

boven de weddens henluijden daervoren toegeleijt, nogh sullen genieten voor de collecte van 

de turffaccijs die zij gehad hebben, elx de somme van 20 gulden in ’t jaer. 
 

 

[in marge: Beroerende de molen op ’t Kermerbolwerk.] 
 

Op ’t versoek van Pieter Olbrantssoon en Adriaen Laurentsz, moleaers, is henluyden 

geaccordeert dat sij het fondament van haer molen die geset zal worden op ’t Kermerbolwerk 

twee off derdehalff treden suijtoostelicker op ’t selve bolwerk sullen mogen brengen, als de 

kelder van ’t selve bolwerk. 
 

[73 verso] 

 

[in marge: Die van Edam een glas in haer kerke te geven.] 
 

Op ’t versoek van die van Edam sijn burgermeesteren geauthoriseert om henluiden een glas in 

haer kerke te geven, mits dattet selve gestelt zal worden op sijn behoorelijke ordre en plaetse. 
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[in marge: Versoek van de vleijsslagters deser stede.] 
 

Op ’t versoek van de vleijsslagters deser stede teneijnde geen buijtenluijden binnen deser 

stede off vrijheijt van dien, in de slagttijd nog op andere tijden, eenige beesten soude mogen 

slaen, steken ofte snijden, tenzij dat hij gedaen sal hebben den behoorlijken eed ende 

poorterschap gecoft etc., is goetgevonden dienaengaende te persisteren bij voorgaende keure 

daerop gemaekt, mits alleenlijk deselve amplierende in manieren dat niemant eenige beesten 

sal mogen slaen, steken ofte snijden sonder alvoren gedaen te hebben den behoorelijken eed 

in conformité van de ordonnantie van den imposte op ’t beestiael etc., op de peine van 2 

gulden, soo dikwils imand daerover bekeurt zal worden van beest tot beest te mogen bekeuren 

en deselve peine te appliceren als bij de voors. oude keure. 

 

 

74 

 

{170} Nopende ’t 2e lit van de voors. requeste van de slachters teneijnde niemand eenige 

beesten soude mogen slaen etc. dan die ’t selve voorhenen vier jaren lank continuelicken 

hebben geexcerceert etc., ’t selve is affgeslagen. 
 

 

[in marge: Versoek vleijshouders ende buren van den Dijk.] 
 

Op ’t versoek van de vleijshouders etc. daertegens gelesen sekere requeste bij de gemene 

buren van den Dijk overgegeven etc. is goetgevonden dat voortaen geene buijtenluijden 

langer sullen mogen hallen als 14 dagen in plaetse van de maent die sij tevoren plagen te 

genieten. 

’t 2e lidt van ’t versoek van de buren opten Dijk teneijnde de ossen- ende koeijmarkt 

gehouden soude worden op den ouden voet, is affgeslagen. 
 

 

[in marge: ’t Houden van de memorie van de verlossinge deser stadt.] 

 

Is voorts goetgevonden dat de memorie van de verlossinge deser stede van de geweldige 

belegeringe der Spagniaerden sal houden op den 8en dag octobris ende alsoo deselve dag sal 

sijn een saterdagh, dat men acht dagen tevoren ’t selve bij tromgeslach den huijsluijden 

bekent 
 

[74 verso] 

 

sal maken teneijnde sij hun in ’t houden van de marktdag daerna sullen mogen reguleren. 
 

 

[in marge: Versoek van de waerdeijns.] 
 

Op ’t rapport van de gecommitteerdens geexamineert hebbende de remonstrantie van de 

waerdeijns van de draperije deser stede, is goetgevonden dat d’selff reet lakenen 
ende landtlappen, de ordonnantie van de draperije ende den zegelkamer subject ende 

onderworpen sullen zijn ende de voors. ordonnantie dienvolgende gealtereert ende 

geamplieert mette articulen bij de voors. remonstranten overgelevert ende alhier in de 

vroedschappe geresumeert. 
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[in marge: Versoek van de vinders van de gorterije.] 

 

{170verso} Op ’t rapport van de gedeputeerdens tot examinatie van ’t versoek van de vinders 

ende keurmeester van de gorterije is goetgevonden dat zij over ’t visiteren van elke last garst 

daer sij over geroepen worden, van de koper sullen mogen nemen ende genieten twee 

stuijvers ende van elke sacke gorts, gaende op de verre vaerten een halve stuijver, de eene 

helft tot proffijte van de vinders ende 
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keurmeester, ende de andere helft ten behoeve van de gemeene gorters. Item dat voortaen alle 

nieuwe gorters ten ingank van haer neringe sullen moeten betalen de somme van drie gulden 

omme die te emploijeren tot onderhoudinge van de gemeene gorteren tot armoede gerakende. 
 

 

[in marge: Stipendie der predicanten verhoogt.] 
 

Op ’t versoek van de gemeene predikanten deser stede is goetgevonden denselve te 

accorderen verhoginge van haer stipendie van 150 gulden ’s jaers voor elk van denselven. 
 

 

[in marge: Versoek van de regenten van den Capelsgasthuijse.] 
 

3en Octobris 1605 
is op ’t rapport van kerkmeesteren goetgevonden ’t versoek van de regenten van de 

Cappelsgasthuijse, ten fijne sij eenige graven in denselven capelle souden mogen uijtgeven 

ende verkopen vooralsnog te stellen in state. 

 

[in marge: Versoek van de havenmeester.] 
 

Is voorts goetgevonden op de twee requesten van de havenmeester, versoekende eenig redres 

ende ampliatie van de ordonnantie op ’t leggen van de schuijten op vrijdagen ende zaterdagen 

 

 

[75 verso] 
 

goetgevonden burgermeesteren ende schepenen te authoriseren om hierop de inhouden van 

deselve requeste te informeren ende voorts bij keure sulx te ordonneren als zij ten meesten 

gerijve van de marktluijden ende proffijte deser stede bevinden sullen te behoren. 
  

 

[in marge: Westzaner schuijten met een legplaets te versien.] 
 

Sijn van gelijken geauthoriseert om in de Voormeer aen ’t Heijligh Landt de Westzaner 

schuijten te versien met een bequame leghplaetse in sulker voegen als zij sullen bevinden ’t 

selve bequamelickste te kunnen geschieden ende daerop mede maken alsulken keure als zij 

bevinden sullen te behooren. 
 

[in marge: Versoek van de kinderen van wijlen Gerrit Lubbertsz.] 
 

{171} ’t Versoek van de nagelaten kinderen van wijlen Gerrit Lubbertssoon, houtkoper, ten 

fijne de stadt de lijnbaen aen de voornoemde Gerrit Lubbertsz vercoft, weder soude willen 

aennemen ende henluijden van de koop ontslaen etc., is afgeslagen. 
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[in marge: Versoek van Evert Nanninxsz Dewichael.] 

 

Nopende ’t versoek van Evert Nannincxsz Dewichael, als pagter van de coornexcijse om te 

hebben interpretatie van ’t 16e articule van de ordonnantie van de coornexcijs etc.; 
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is verstaen dat de suppliant niet en is geraekt tot sijne pretentie in de requeste geroert ende 

niettemin goetgevonden dat men tegens d’aenstaende verpagtinge van deselven excijse 

naerder op ’t selve articule sal setten om ’t selve te veranderen ofte klaerder te stellen soo men 

alsdan bevinden zal te behoren. 
 

 

[in marge: Versoek van de conventualen.] 
 

Op ’t versoek van de overgeblevene cloostersusteren ende conventualen deser stede etc., is 

goetgevonden dat voortaen eene van henluijden komende te overlijden d’alimentatie bij den 

selven in haer leven genoten sal komen ten profijte van alle de overgeblevenen ende dat soo 

lange totdat haerluijder alimentatie gekomen zal sijn op hondert gulden. 
 

 

[in marge: ’t Openen der Vriessche Poort.] 
 

Is mede goetgevonden dat voortaen de Vriessche Poorte geopent zal worden des avonts ten 8 

uuren, beginnende van den 16en octobris aff, totten 16en martii toe. 
 

 

[in marge: Rapport Nijburg en Foreest.] 
 

9en Octobris 1605 
{171verso} hebben de E. Cornelis van der Nijburg, burgermeester ende Nanning 
 

[76 verso] 

 

van Foreest, secretaris gedaen rapport van’t gebezoigneerde opten lesten dagvaert in ’s-Hage. 
 

[in marge: Dachvaert in ’s-Hage.] 
 

Is voorts ten selven dage gelesen een missive van de gecommitteerde raden in Holland in dato 

den …. daerbij de edelen ende steden respective worden beschreven om tegens den 10en deser 

in Den Hage te compareren ende te helpen bezoigneren op de pointen van beschrijvinge in de 

selve missive vervatet. 
 

 

[in marge: Nopende de nieuwe middelen.] 

 

Deselve in deliberatie geleijt zijnde is op ‘t 1e derselver sprekende generalicken van in te 

willigen nieuwe middelen is goetgevonden soo veele aengaet de nieuwe voorgeslagen 

middelen te voorens in beschrijvinge ende bij de vroedschappe bewillight geweest sijnde  
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alsnog te mogen inwilligen ende nopende andere nieuwe middelen de voorslagen van dezelve 

te aanhooren ende daerop rapport te versoeken.  
 

 

[in marge: ’t Maken van den staet van de lasten van oorloge.] 
 

Nopende ’t maken van een dragelijke staet van de toekomende lasten van den oorloge sullen 

de gedeputeerdens hun 
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mogen conformeren met de meeste ende beste stemmen en in kas van swarigheijt mede 

rapport versoeken. 
 

 

[in marge: ’t Opbrengen van 200.000 gulden gereet.] 
 

Sullen de gedeputeerdens mede mogen conzenteren in een somme van 200.000 gulden gereet 

op te brengen tot betalinge van ruiteren en knechten die uijt de gemeene middelen niet 

versorcht en kunne worden. 

 

 

[in marge: Nopende de brouwers.] 

 

Gelesen de requeste van de gemeene brouwers ende daer tegens sekere remonstrantie van de 

eijgenaers van de landen gelegen aen de versogte Sandtsloot is goetgevonden de brouwers in 

plaetse van de selve Sandtsloot te accommoderen met een quartier van de buijtencingel off 

met een somme van 300 gulden tot kopinge van een stucke landts daerin sij een vijver soude 

mogen graven tot haerluijden optie en keure. Ende soo de brouwers kiesende de driehondert 

gulden niet wel en konden accoderen met de eijgenaers van ’t landt, ’t welk sij soude meijnen 

haer dienstigh te wesen dat in sulken gevalle de stadt ’t selve landt volgende haer octroij, tot 
 

[77 verso] 
 

seggen van goede mannen zal mogen aannemen ende de brouwers daermede accomonderen. 
 

 

[in marge: Nopende ’t vinden van de 200m libra.] 
 

16en Octobris 1605 
{172} is gelesen sekere missive in date den 13en deser van de gedeputeerdens deser stede 

sijnde ter dagvaert in ’s-Gravenhage ende opten inhouden van dien gedelibereert sijnde is 

goetgevonden dat de selve nopende ’t vinden van de 200m libra gereet geconzenteert hun 

sullen mogen conformeren met de andere steden ende leden van de vergaderinge ende 

dienvolgende bewilligen dat de ene helft van dien werden gevonden bij negotiatie over de 

comptoiren ende ander helft bij de steden, halv op de voet van de verpondingen ende halff op 

de voet van quotizatie bij verkopinge van losrenten jegens den penning 14 tot laste van ’t 

landt, 

 

[in marge: Observatie van de ordonnantien van de waerdeijns.] 
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is ten selven dage mede goetgevonden dat burgermeesteren den wollelakenwevers door twee 

stedeboden sullen doen insinueren ende lasten teneijnde zijluijden haer hebt te reguleren naer 

de ordonnantien van de waerdeijns ende bijzonder naer 
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de lesten ampliatie en correctie bij rezolutie ende met advijs van de vroetschappe daerinne 

gedaen. 
 

 

[in marge: Den onvermogende tot het leggen van hartdak gelt op renten te doen.] 
 

{172verso} Is mede goetgevonden burgermeesteren te authoriseren, teneijnde sij de schamele 

gemeente niet van vermogen sijnde, om hare rietdacken des van noode sijnde, in hartdak te 

veranderen, ten selven fijne sullen mogen assisteren, mits henluijden doende gelt op renten 

tegens den penning 16, te weten niet minder als 25 gulden nog meerder als tweehondert 

gulden ende dat onder goede versekertheijt ende souffisante waernisse ende bezegeltheijt. 
 

 

[in marge: Beroerende de ovens van de soutketen.] 

 

Is voorts goetgevonden dat voortaen de keetluijden tegensover elken mont van de pannen tot 

discretie van de brandmeesters sullen moeten maken een muijrtgen van een halve steen dik, 

een manstal hoog ende een vadem breed. 
 

 

[in marge: Keure jegens den brandt.] 

 

Item dat voorgaende keure tegens den brand geconcipieert ende in de vroedschappe 

geëxamineert bij schout, burgermeesteren 

 

[78 verso] 

 

ende schepenen eerstdaegs zal worden geresumeert, gearresteert ende gepubliceert. Ende sijn 

deselve mede geauthoriseert om alsdan voorts te procederen tot nominatie van den 

brandmeester in deselve keure gementioneert. 

 

 

[in marge: Houte zijdelwanden te veranderen in steene muren.] 

 

Is nog mede verstaen dat voortaen alle diegene die haer rietdak sullen moeten veranderen 
t’effens mede soo zij eenige houte sijdelwanden hebben deselve sullen moeten affnemen ende 

veranderen in steenen muren op de peinen in de voors. keuren begrepen, welverstaende dat 

hieronder niet en worden begrepen eenige hoijschuren. 
 

[in marge: Beroerende het nieuwe diep-instrument.] 
 

2en novembris 1605 

{173} is bij burgermeesteren voorgedragen dat een seker coopman van Dordrecht de stadt 

aenpresenteerde een seker instrument om te gebruijken tot diepinge van de wateren deser 

stede, te verhuren voor de tijd van een jaer, bij den dag op welke daermede gearbeijt soude 

worden tot 45 stuijvers daegs mits dat de stad 
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79 

 

soude vaststaen voor de halve tijd van den jare en dat de reparatien van ’t selve instrument 

soude blijven tot sijnen laste etc. ende is bij de vroedschappe goetgevonden burgermeesteren 

voornoemt te authoriseren om metten selven te handelen ende te accorderen soo naer als 

doenlick. 
 

 

[in marge: Beroerende Jan Pietersz Camerling.] 
 

28en novembris 
is in de vroedschappe gedelibereert off men in plaetse van Jan Pieterssoon Camerling mits dat 

hij nu langen tijd sijn residentie ofte wooninge gehouden heeft buijten ’t ressort ende 

juridisdictie deser stede een ander persoon soude nomineren tot vroedschappe dezer voors. 

stede, is goetgevonden dat men alvoorens den voorn. Camerling zal beschrijven om binnen de 

tijd van acht dagen alhier te komen ende verklaringe te doen aen handen van burgermeesteren 

off hij hem nog houdende is voor burger en poorter off niet. Om ’t selve gehoort voorts in der 

sake gedisponeert te worden naer behoren. 
 

 

[79 verso] 
 

[in marge: Beroerende de verhoginge van de weddens der predicanten.] 

 

Is voorts bij forme van interpretatie bij de predikanten deser stede versogt, verstaen dat de 

verhoginge van stipendie henluijden op ten 29en septembris lestleden vergunt, ingegaen is op 

ten 1en novembris daeraenvolgende ende sulkx eerst bij henluijden genoten zal worden naer 

de expiratie van dit lopende vierendel jaers. 
 

 

[in marge: ’t Versoek van den officier deser stede.] 
 

{173verso} Op ’t versoek van den officier deser stede is goetgevonden den selve na de 

resignatie van sijn schoutampt ten aensiene van dat hij lange jaren de stadt heeft gedient etc. 

te laten volgen ende genieten een alimentatie van vijff hondert gulden ’s jaers, inne te gaen 

mette voors. resignatie ende gedurende sijn leven langh en niet langer, welverstaende indien 

sijne huijsvrouwe hem quame te overleven dat de selve alsdan ende in sulken gevalle naer ’t 

overlijden van haer voors. man uijt de voors vijff hondert gulden soude behouden ende 

genieten de somme van twee hondert gulden ’s jaers, mede haer leven gedurende ende langer 

niet. 
 

 

80 

 

[in marge: Nominatie van een nieuwe officier.] 
 

Voorts dewijle den officier versoekt ontslagen te worden van sijnen voors. dienste is 

goetgevonden te treden tot nominatie van een ander bequaem persoon die men aen de Camer 

van Rekeninge soude presenteren ende recommanderen om in desselfs plaetse ende dienste te 

mogen werden gesurrogeert ende is bij de meeste stemmen daertoe genomineert Jacob 

Gerritszoon Calff, thresorier deser voors. stede. 
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[in marge: Rapport van burgermeester Hendrik Florissoon en den secretaris Nanning van 

Foreest.] 
 

Is voorts ten voorschreven dage bij den burgermeester Hendrik Florissoon en den secretaris 

Nanning van Foreest gedaen rapport van ’t gebezoigneerde opten lesten dagvaert in ’s-Hage. 
 

 

[in marge: Beschrijvinge in ’s-Hage.] 
 

{174} Is nog ten voors. dage gelesen een missive van de gecommitteerde raden van Holland 

in dato den 19en deser daerbij de respective steden werden versoght om tegens den 29en 

derselver haer gedupeerdens te willen senden in ’s-Gravenhage om te helpen resolveren op de 

bijgaende poincten etc. ende deselve 
 

 

[80 verso] 
 

poincten geleijt sijnde in deliberatie is daerop goetgevonden soo volght. 
 

 

[in marge: Nieuwe petitie van den raedt.] 
 

Op ‘t 1e poinct daerbij versogt wort inwillinge ende conzent op de nieuwe petitie van den 

raedt etc. is goetgevonden dat de gedeputeerdens op elk point van dien hun sullen mogen 

conformeren met de andere leden ende steden ende in cas van merkelicke swarigheit sullen 

rapport versoeken ende sullen voortst insisteren op goede menage van ’s landts penningen 

ende weeringe van de groote ende beswarelycken abuijsen die in dier deele dagelijx werden 

bevonden. 
 

 

[in marge: Continuatie van de genegotieërde penningen.] 
 

Sijn de voors. gedeputeerdens nog gelast om te mogen consenteren in de continuatie van de 

penningen op interesse gelicht ende geconsenteert om gelicht te worden voor den tijd van een 

jaer na de verschijndagvan elke partije derselver. 
 

 

[in marge: Lopende middelen en de 24 st. ] 
 

Item in de continuatie van de lopende middelen van contributie 
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jegenwoordig in treijn seijnde (de 24 stuivers uijt de stede bierexcijs daeronder begrepen) 

mede voor een jaer naer de expiratie van de pachten ofte collecten derselver. 
 

 

[in marge: Verpondingen en 600m libra.] 

 

Item in de continuatie van de verpondingen mitsgaders nog in een somme van 600m gulden 

over de steden ende plattelanden (dog sullen niet conzenteren dat deselve penningen juijst 

voor de eene helft gevonden soude moeten worden over de steden ende ander helft over de 

platte landen). 
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[in marge: Anticipatie.] 
 

Sullen mede mogen conzenteren in de anticipatie van de quote deser stede in de voors. 

verpondingen en 600m libra, mitsgaders van de 24 stuivers, dogh onder alsulke limitatie en 

moderatie als in den voorleden jare is geschiet. 
 

 

[in marge: Nieuwe middelen.] 
 

{174verso} Beroerende de nieuwe middelen in voorgaende dagvaerden voorgeslagen ende 

niet geconzenteert sullen persisteren bij voorgaende rezolutien bij de vroedschappen daerop 

genomen ende beroerende andere nieuwe middelen nogh voor te slaen, sullen aenhoren 
 

[81 verso] 

 

de voorslagen van de andere steden en rapport versoeken. 
 

 

[in marge: Nieuwe middelen over de generaliteijt; caertspellen, teerlingen, papier en tabak.] 

 

Nopende de middelen voorgeslagen tot laste van de generaliteijt sullen hun mogen 

conformeren dog sullen niettemin mogen consenteren een redelijke impositie op caertspellen, 

taerling, papier ende taback. 
 

 

[in marge: ’t Beleijt van der oorloge; ordre tegens de invasien van den vijand in Betue etc.; 

sauveguarden aldaer] 
 

Sullen hun mede mogen conformeren mette meeste ende beste stemmen nopende ’t beleijt van 

den oorloge te water ende te lande ende namentlijk opte ordre tegens de invasien van de 

vijand in de Betue ende Veluwe mitsgaders weeringe van de verdingen ende sauvegauarden 

aldaer. 
 

 

[in marge: ’t Stuk van de munte.] 

 

Sullen voorts rapport horen van ’t bezoigne op ’t stuk van de munte daerop helpen resolveren 

en hun mette andere leden mogen conformeren. 

 

 

[in marge: Een uijtte edelen in den Rade Provintiaal.] 
 

Sullen mogen toestaen dat een uijtte edelen werde gesurrogeert in pleatse van Zevender ende 

gecommitteert in den Provintie Rade ende in ’t nomineren haer conformeren met de 

apparentste 
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[in marge: ’t Kiesen van een rekenmeester.] 
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Sullen conzenteren in’t kiesen van een rekenmeester, dog niet van meer, ende in ’t nomineren 

hun reguleren naer voorgaende last off hun conformeren mette meeste. 
 

 

[in marge: Nopende ’t surrogeren van een persoon in de admiraliteijt tot Dockum.] 
 

{175} Nopende de surrogatie van een persoon in de plaetse van wijlen Mattheus Steijn, in ’t 

collegie van de admiraliteijt tot Dockum sullen de gedeputeerdens persisteren bij voorgaende 

last en resolutie. 
 

 

[in marge: De sake van Embden.] 

 

Beroerende de saken van Embden. Sijn gelast om hun met de andere leden van de 

vergaderinge te mogen conformeren. 

 

 

[in marge: Tegens ’t solliciteren van officien.] 
 

Sullen voorts mogen conzenteren ende helpen resolveren dat voortaen imant die eenige staten 

ofte officien, soo van state, justitie, rekeninge als anderen zal ambieren, daertoe niet en zal 

mogen werden gecommitteert ofte genomineert.  
 

 

[in marge: Excessen van de deurwaerders, justitie.] 
 

Nopende de ordre te stellen tegens de excessen van de deurwaerders ende tot vorderinge van 

de justitie, sullen hun mogen conformeren mette meeste ende beste stemmen. 
 

[82 verso] 

 

[in marge: Voorvallende saken.] 

 

Op’t leste point sprekende van de voorvallende saken sullen de gedeputeerdens hun mede 

mogen conformeren, dogh in cas van swarigheijt sullen rapport versoeken. 
 

 

[in marge: Nopende Cornelis Jacobsz gevangene van den officier.] 
 

Is voorts ten voors. dage goetgevonden burgermeesteren te auhtoriseren om Cornelis 

Jacobssoon, jegenwoordig gevangen van den officier, in den weeshuijse deser stede opgevoet, 

mits dat hij sijn sinnen niet maghtig en is, bij provisie ende voor eenigen tijdt te leggen in een 

huijsgen in den mannengasthuijse deser stede ende ook omme nopende de kosten van dien 

metten regenten van den selven gasthuijse te mogen handelen en accorderen. 
 

 

[in marge: Nopende Jan Pietersz Camerlingh.] 
 

12en decembris 1605 
{175verso} is bij burgermeesteren gerapporteert dat in conformité van voorgaende resolutie 

Jan Pieterssoon Camerling beschreven sijnde hem hadde gebonden aen burgermeesteren ende 

verklaert dat hij wel zijn rezidentie buijten was houdende maer evenwel hem niet en hielt voor 

buerman aldaer maar voor poorter deser stede dat hij 
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somtijds vier en licht hier ter stede was houdende, somstijd ook niet, dat hij niettemin wel 

mogte lijden dat een ander in sijn plaetse soude werden genomineert etc., dan mits de 

swakheijt van de vergaderinge, en worde nogh niet goet gevonden op ter sake te disponeren. 
 

 

[in marge: Nopende de 300m libra over ’t plattelant.] 
 

Voorts alsoo de gedeputeerdens sijnde ter dagvaert in ‘s-Gravenhage, schrijven dat bij de 

Edelen ende Zuijt-Hollandsche steden seer geürgeert wort, dat van de 300m libra inde leste 

beschrijvinge tot laste van het plattelandt gebracht, 200m libra soude mogen komen te 

cesseren etc. Is naer deliberatie goetgevonden dat de voors. gedeputeerdens nogh souden 

persisteren bij hare voorgaende last. 

 

 

[in marge: Nopende ’t bier bij de brand van de Zoutketen gedronken.] 
 

’t Versoek van Jacob Gerritssoon van de Horen, en Paulus Cornelisz, panneluijden om bij de 

stadt ontlast te worden van’t bier, ’t welk zij voor de burgers in ’t keeren van de groote brant 

in de Zoutketen afgesproken hadden, is affgeslagen. 
 

 

[83 verso] 
 

[in marge: Nopende ’t weeskind van Jan Roelofsz. Malegijs.] 

 

Op’t versoek van de buren van wijlen Jan Roelofs. Malegijs, om desselfs nagelaten weeskind, 

sijnde ontrent twaalffthalve jaer oudt, uijt gratie in ’t weeshuijs ingenomen te mogen worden 

etc., is goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om hun op de waerheijt van het te 

geven van de supplianten te informeren ende rapport te doen, om ’t selve gehoort voorts 

gedaen te worden naer behoren. 
 

 

[in marge: Versoek van Jacob Gerritsz Lakenbereijder.] 

 

{176}’t Versoek van Jacob Gerritsz Lakenbereijder, om op ’t kleijne bolwerk een raem te 

mogen stellen etc. is afgeslagen. 

 

 

[in marge: Versoek gemeene voerluijden.] 
 

Op ’t versoek van de gemeene voerluijden, omme te hebben eenige keure ende ordonnantie 

etc., is goetgevonden burgeremeestren te authoriseren om dien aengaende de keuren van 

andere steden in haerluyder requeste gementioneerd te examineren ende mette supplianten te 

spreken om daervan gerapporteert sijnde voorts in der sake gedaen te worden naer behoren. 
 

 

84 
 

[in marge: Versoek Cappelman en Persijn.] 
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Op ’t versoek van den E. Helias Cappelman, om voortaen als sijne predecesseurs dijkgraven 

van den Hontsbosche ende van Pieter Harmensz. van Persijn om voor twee aenstaende jaren 

ten aensiene dat hij, mits zijne occupatien in dien tijt veel buijten de stadt zal moeten wesen, 

geëxcuseert te mogen worden van stadts diensten, is goetgevonden ’t selve te laten tot 

discretie van de particuliere vroetschappen. 
 

[in marge: Tresorier niet meer als twee jaren te continueren.] 

 

Is voorts goetgevonden ende gearresteert dat voortaen de tresorier deser stede niet langer en 

sal mogen gecontinueert worden als den tijt van twee jaren, als burgermeesteren en 

schepenen. 
 

[in marge: Versoek van Persijn.] 
 

16de decembris 1605  

is op requeste van Pieter Harmens. van Persijn versoekende als opten 12de deser 

goetgevonden, als nog te persisteren bij voorgaende resolutie tenselven tijde dienaengaende 

genomen. 
 

[in marge: Nominatie van nieuwe magistraten.] 

 

Is voorts tenselven dage geprocedeert tot nominatie van een dubbelt getal van personen die 

voor den aenstaenden jare sullen dienen als burgermeesteren, schepenen ende tresorier. 

 

 

[84 verso] 

 

[in marge: Bieraccijsen te collecteren.] 
 

30ste decembris 1605  

{176v} zijn geresumeert de ordonnantien van der stede accijsen daerop de verpagtinge voor 

den aenstaenden jaer 1606 soude gedaen worden. Ende beroerende de bieraccijs is 

goetgevonden deselve nog te doen collecteren voor den aenstaenden jare 1606 gelijk in 

voorleden jaren is geschiet ende zijn totte collecte derselven gecommitteert Jan Arents. Rijp 

ende Jan Lubbertssoon. 
 

 

[in marge: Veranderinge en ampliatie generale ordonnantie opte stede accijsen.] 
 

Is voorts goet gevonden uijt de generale ordonnantie te laten het artikel, daerbij 

geconditioneert wort dat niemant eenige penningen van zijn pagt zal mogen inhouden tegens 

’t gene hem van de stadt zoude mogen comen. 
 

Item is nog goetgevonden ’t naestleste artikel van de voors. generale ordonnantie, sprekende 

van de peijnen van de fraudateurs van de accijsen, te amplieren met dese woorden ende desen 

onvermindert alle andere deser stede keuren op’t sluyken van eenige stads accijnsen in’t 

particulieren gemaect. 
 

Is nog goetgevonden in de voors. generale ordonnantie te brengen dit navolgende artikel ende 

indien burgermeesteren metten geregte en de vroetschappe goetvinden eenige veranderinge te 

doene in eenige particuliere ordonantie den 

 

85 
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voors. accijsen off andersints ijet te keuren ende statueren tot vorderinge van deselve  
axcijsen off deser stede neringe dat den pagter daerover geen doleantie sullen mogen maken 

off daerop eenige ligtenisse in haer beloofde pagt versoeken off pretenderen. 
 

 

[in marge: Turffexcijs te collecteren.] 

 

Is nog goetgevonden den turff- ende brandhoutexcijs te doen collecteren als in den voorleden 

jaren bij den voorn. collecteurs van de bieraccijs. 
 

[85 verso] 

 

[in marge: Cornelis Mattijssoon Scagen tot Hoorn.] 
 

20e januari 1606 
{177} is volgens het schrijvens van den gecommitteerde raiden van West-Vriesland ende 

Noorderquartiere in date den 18de derselver maent geprocedeert tot nominatie van een 

gedeputeerde in ’t collegie tot Horen ende is bij de meeste stemmen daertoe genomineert 

Cornelis Mattijssoon Scagen. 

 

[in marge: Beroerende ‘t compromis tusschen Matheus Jansz. ende Maerten Pieters. van 

Persijn.] 

 

Sijn voorts gelesen een remonstrantie van Matheus Janssoon Sel, mitsgaders nog een requeste 

van Marten Pieterssoon van Persijn, tenderende ten fijne bij de vroetschappe ordre gestelt 

zoude worden, dat hare respective questien, in februario 1606 den burgermeesteren ende twee 

uijten collegie van scepenen gesubmitteert spoedelicken, bij de oude ende afgegane off bijde 

regerende burgermeesteren soude mogen affgedaen worden ende is bij de meeste stemmen 

verstaen dat dese sake de vroetschappe niet en concerneerde ende bij deselve daerinne niet 

gedaen en conde worden. 
 

[in marge: Versoek van Jannitgen Cuijperdr.] 
 

Opte requeste van Jannitgen Cuijperdr. is goetgevonden aff te slaen haer versoek van 

quijtscheldinge van de drie gulden die zij als reste van een jaar camerhuyrs schuldig is, als 

ook haer versoek van vrije woninge ende nopende de verminderinge van de voors. huyre nu 

bedragende seven gulden 
 

87 
 

’s jaers, dienaengaende zijn burgermeesteren geauthoriseert om met haer te handelen ende 

ook indien de suppliante een plaetse in den gasthuijse begeerde om te dien eijnde een goet 

woort bij de regenten van denselven huijse voor haer te spreken. 
 

 

 [in marge: H. Floriszoon en N. van Foreest rapport.] 
 

{177v} Is voorts ten voors. dage bij de Edele Heindrick Floris., burgermeester ende Nanning 

van Foreest, secretaris deser stede gedaen rapport van ’t gebesoingeerde op ten lesten 

dagvaert in ’s-Gravenhage. 
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[in marge: Eed van de brouwers.] 

 

3e februarij 1606 

is bij de burgermeesteren voorgedragen dat de gemene brouwers hun weijgerig stelden om te 

presteren den eed henluijden voorgehouden beroerende de observantie van de keuze op ’t 

uijtleveren van de groene bieren gemaect ende is mede gelesen een requeste van de voors. 

brouwers, waervan het 1ste lit mede was dienende om van denselven eed geëxcuseert te 

worden. Ende naer deliberatie is goetgevonden te persisteren bij voorgaende resolutie van de 

vroetschappe ende dienvolgende den brouwers den voors. eed te doen presteren. 
 

[in marge: Gilde voor de brouwers affgeslage.] 
 

Op ’t 2de lit van de voors. requeste van de brouwers om te hebben een keure ofte gilde etc.,  
is goetgevonden, zoo zij ijet onder malcanderen willen geordonneert hebben tot naerder 

observantie van de keure voren 

 

[87 verso] 
 

geroert dat zij ’t selve sullen mogen concipieren ende de vroetschappe remonstreren om ’t 

zelve gesien daerop gedisponeert te worden naer behooren ende ’t versoek van verder gilde 

ofte ordonnantie es affgeslagen. 
 

 

[in marge: Eed van de bierstekers.] 
 

{178} Op ’t 3de lit van de voors. requeste es goetgevonden dat men den gemene bierstekers 

mede een eed sal doen presteren daerbij zij beloven sullen gene bieren bij de cleijne mate te 

vercoopen off uijt te setten. 
 

[in marge: Op te koopen ’t huijs van Jan van Teijlingen en twee huijsen in de Houtil.] 

 

Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om te mogen opkoopen het huijs van Jan van 

Teijlingen bij de Wage mitsgaders nog twee huijsen aen de oostsijde van de Houtilstraet 

benoorden ’t huijs alreede bij de stadt gecoft. Ende is voorts goetgevonden dat men voor 

desen jare tot vergrootinge van de kaesmarct alleenlik zal doen affbreken ’t voors. huijs van 

Jan van Teijlingen ende ’t hoekhuijs in de Houtil daerop responderende. 

 

[in marge: Versouk van Claes Cornelis. lakenbereijder.] 
 

Op ’t versouk van Claes Cornelissoon, lakenbereijder sijn burgermeesteren geauthoriseert om 

aen denselven te mogen t’eenen redelicken prijse vercoopen seker geertgen lants gelegen 

benoorden deser stede aen de stadssingel bewesten de tuijn van de voorn. Claes Cornelis. 
 

88 
 

[in marge: Beschrijvinge tot Hoorn.] 
 

9en februarij 1606 

is gelesen een missive van de gecommitteerde raiden van West-Vrieslant ende 

Noorderquartiere in date den 8e februarij voors. daerbij de magistraten van den selven 

quartiere werden beschreven tegens den 10e der voors. maent tot Horen etc. om te helpen 

besognieren ende resolveren op de bijgaende poincten van beschrijvinge. 
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[in marge: Beroerende ’t redres van de ordonnantie in septembri 1605 gearresteert.] 
 

{178verso} Es voorts nopende ’t 1ste poinct sprekende van de limitatie daermede die van Delft 

haer consent hadden gedragen, zijn de gedeputeerdens gelast om te adviseren dat men behoort 

te blijven bij ’t redres van de ordonnantie op de bieren voors. in septembri lestleden 

gearresteert, behoudelicken dat men die van Delft zoo vele soude mogen tegemoet comen dat 

de generale en de particuliere commisen souden werden affgeschaft. Dat men voorts in cas 

van veranderinge van ’t voors. redres een resolutie soude nemen tot affschaffinge van de 

bierstallen ten plattenlande, maer soo ’t voors. redres nog can staende gehouden worden dat 

men dan ’t poinct van de bierstallen nog soude laten berusten. 
 

[in marge: Een gedeputeerde in ’t collegie ter admiraliteijt tot Dockum.] 
 

Op ’t 4de poinct van de voors. beschrijvinge is goetgevonden dat men soude mogen arbeijden 

teneijnde ijmant uijt het collegie ter admira- 
 

[88 verso] 
 

liteijt in desen quartiere gecommitteert mogte worden in den collegie tot Dockum in de 

plaetse van de E. Matheus Steijn, maer sullen onse gedeputeerdens niet goetvinden dat men 

imant andere uijt desen quartiere aldaer soude deputeren. 
 

[in marge: Nopende de 200m libra in de 600m libra.] 
 

Op ’t 3e poinct, nopende de instantie van de edelen en eenige steden gedaen, teneijnde tot 

verlichtinge van de plattelande uijt de 600m libra, bij de petitie van den raadt, extraordinair 

voor den lopenden jare 1606 over de steden en plattenlande versocht, soude werden nagelaten 

de somme van 200m libra etc. is goetgevonden te blijven bij de somme van de voors. petitie 

ende de voors. verminderinge niet toe te staen. 

 

 

[in marge: De weduwe van den rentmeester Raet.] 
 

{179} Beroerende de weduwe van den ontfanger Jan Aelbertsz Raet off men tegens haer om 

de voldoeninge van ’t slots van hare rekeninge soude procederen bij wegen van justitie, dan 

off men de sake soude laten komen aen goede mannen is goetgevonden de sake te mogen 
 

89 

 

compromitteren op een proeve ende op 't believen van de respectieve steden. 
 

[in marge: Het ampt van den lantdrost.] 

 

Beroerende 't ampt van den lantdrost, sijn de gedeputeerdens gelast, om niet te conzenteren in 

de splissinge van 't voors. ampt ende voorts om daertoe te committeren een goet bequaem 

persoon ende van deser stedewegen daertoe te nomineren den bailliuw Cornelis van 

Riedtwijk, sonder te letten off imand mogte prezenteren 't selve ampt om minder als de oude 

gagie te bedienen. 
 

[in marge: Beroerende 't huijs Jan van Teijlingen.] 

[in marge: Ende de andere huijsen in de Houtilstraet.] 
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Sijn voorts burgermeesteren, mitsgaders Doet Jansz. Medenblick, IJff Maertsz. Lakencoper en 

Jan Jansz. Rijp geautoriseert, om noghmaels met Jan van Teijlingen te handelen, nopende de 

koop van sijn huijs. Ende indien deselve Teijlingen tot geenen redelijken prijse en kan 

gebraght worden, sullen burgemeesteren sijn huijs mogen doen tauxeren. Sullen mede bij 

tauxatie mogen aennemen de andere huijsen in de Houtilstraet, die gedestineert zijn tot 

vergrotinge van de kaesmarkt opgekogt te worden. Is mede goetgevonden, dat men 
 

[89 verso] 
 

ten fijne voors., nevens 't hoekhuijs in de Houtil, mede afbreken zal het huijs naest het voors. 

hoekhuijs staende. 
 

De koop van de huijsen hier ter sijden [hier boven] geroert bij de heeren burgermeesteren en 

de voornoemde gedeputeerdens gedaen, is bij de vroedschap geapprobeert ende geratificeert 

op ten 13den februarij 1606. 

 

 

[in marge: Nominatie van een burgemeester en twee vroedschappen.] 
 

13den februarij 1606 

{179verso} is in de vroedschappe geprocedeert tot nominatie van twee personen om daeruijt 

gekoren te worden een burgermeester, in plaetse van Cornelis van der Nijburg ende nog ses 

andere persoonen om daeruijt gekoren te worden twee vroedschappen, in plaetse van deselven 

Nijburg en Simon Swaen. 
 

 

[in marge: Steenhuijs ende Schagen rapport.] 

 

Ten selven dage hebben de E. Jacob Willemsz. Steenhuijs en Cornelis Matthijssoon Schagen, 

gedaen rapport van 't gebezoigneerde opten lesten dagvaert tot Hoorn. 

 

 

[in marge: Gemeene rezolutie tusschen Alkmaer, Hoorn en Enkhuijsen.] 
 

Is voorts op 't rapport van de burgermeester Steenhuijs voornoemt, geresolveert dat die 

gedeputeerdens deser stede, met die van Hoorn en Enkhuijsen, volgende den voorslagh bij 

deselven gedaen 
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sullen helpen arbeijden, dat de sake daertoe beleijt en gebragt magh worden, dat altijt uijt deze 

drie steden, een persoon gecommitteert mag worden in den collegien van de Staten Generael, 

van den Raed van Staten ende ter auditie van de rekeningen van de Generaliteijt. Ende dattet 

selve onder de voors. steden bij gebeurten soude mogen ommegaen. 
 

 

[in marge: Beschrijvinge in 's-Hage.] 
 

Is voorts gelesen een missive van de gecommiteerde raden van Holland, in date den 3den 

februarij voors., daerbij de Edelen ende steden werden beschreven in 's-Gravenhage tegens 

den 13de voors., om te helpen bezoigneren ende rezolveren op de bijgaende pointen van 

beschrijvinge, dewelke voorts gelesen ende geleijt sijnde in deliberatie. 
 



232 
 

 

[in marge: Gereserveerde pointen.] 
 

Is op ‘t 1ste derselver, sprekende van de pointen in voorgaende daghvaerden niet affgedaen, 

goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen persisteren bij voorgaende rezolutien daerop 

alhier genomen. 
 

[90verso] 
 

[in marge: Aenneminge van nieu volk.] 
 

{180} Op 't 2de point, sijn de gedeputeerdens gelast, om te mogen conzenteren in 't aennemen 

van nieuw volk tot versterkinge van de oude compagnien, mitsgaders in 't reduceren van de 

gebrekige compagnien. Sullen mede mogen bewilligen in 't aennemen van eenige nieuwe 

compagnien. Behoudelycken datter eenige middelen kunnen beraemt ende gevonden worden, 

daeruijt derselver betalinge soude kunnen bekomen worden. 
 

[in marge: Voorgeslagene nieuwe middelen.] 
 

Op 't 3de point, sprekende van de middelen in voorgaende daghvaerden voorgeslagen ende niet 

ingewillicht. Sijn de gedeputeerdens gelast te persisteren bij voorgaende rezolutien daerop 

alhier genomen ende in cas van nieuwe voorslagen rapport versoeken. 
 

[in marge: Ordonnantie opten impost van 't papier, caerten en tabak.] 
 

Op 't 4de point, sprekende van 't concept van een ordonnantie van de impositie op 't papier, 

kaerten en tabak. Sullen de gedeputeerdens hun mogen conformeren mette andere leden ende 

steden. 
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[in marge: Ordonnantie opte fijne waren.] 

 

Sullen hun van gelijken mogen conformeren, nopende 't concept van de fijne en kostelyke 

waren. 
 

 

[in marge: Verhoginge opte wolle lakenen.] 
  

Van gelijken nopende de versogte verhoginge van den impost opte wolle lakenen, volgende 't 

concept daervan overgesonden. 
 

 

[in marge: Verhoginge van tarwe, rogge, garst, mout ende haver in 't komende convoij.] 
 

Sullen voorts de gedeputeerdens nevens de andere steden mogen consenteren in een 

verhoginge van het inkomende convoij opte tarwe van vier gulden, opte rogge twee gulden, 

gerst ende mout 30 stuijvers ende haver 20 stuijvers tot laste van de eerste kooper op redelijke 

dagen te betalen, mits dat de voors. greijnen in 't uijtgaen wederomme daertegens souden 

werden verschoont. 

 

 

[in marge: Een impositie opte linne lakenen.] 
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{180verso} Sijn de voors. gedeputeerdens mede gelast, om te mogen conzenteren in eene 

redelijke impositie opte linne lakenen, waerdigh sijnde 8 stuijvers de elle, en daerboven. 

Behoudelick dattet soo werde gepractiseert, dattet soowel gaet over de rijken als over de 

armen. 
 

 

[in marge: Impositie op te grove waren.] 
 

Sullen voorts de gedeputeerdens beroerende 't point, sprekende van 
 

[91 verso] 

 

de impositie op de grove waren, hun conformeren ende reguleren naer voorgaende rezolutie 

hierop genomen. 

 

 

[in marge: Beroerende de impozitie opte collaterale successien.] 
 

Sullen voorts mogen conzenteren dat van alle de goederen bij broeders ende susters en hare 

kinderen te erve genomen, betaeldt zal werden den 30sten penning ende van alle goederen 

komende tot verdere graden den 20sten penning, behoudelicken datter een gevoeglicke wegh 

gevonden kan worden om desen impost te heffen sonder merkelicke quetse van der goeden 

luijden eere ende reputatie. En dat ook beter ordre gesteldt worde op den ontfangh. 
 

 

[in marge: Nieuwe middelen om prompte penningen te vinden.] 

 

Op 't poinct, sprekende van eenig middel voor te slaen, om prompte penningen te vinden etc. 

Sijn de gedeputeerdens gelast om te aenhooren de voorslagen bij de andere steden te doene 

ende rapport te versoeken. 
 

 

[in marge: Rezumptie, oude ordonnantie.] 
 

Sullen mede de ordonnantie van de middelen in treijn sijnde, helpen resumeren ende ordre 

stellen tegens de aenstaende verpagtinge. 
 

92 

 

[in marge: Committeerdens ter Generaliteijt en in den Raed van Staten.] 
 

Nopende 't committeren van de persoonen in de collegien der Generale Staten ende Raed van 

Staten. Is goetgevonden, indien men niet en soude kunnen komen, totten voorslagh van die 

van Hooren ende Enkhuijsen hier vooren geroert, dat onse gedeputeerdens alsdan sullen 

soeken onse gedeputeerde in de Generaliteijt te continueren ende soo 't selve niet en soude 

willen vallen, sullen alsdan arbeijden denselven te krijgen in den Raed van Staten. 
 

 

[in marge: Commissie in de collegie ter Admiraliteijt.] 
 

{181} Nopende de continuatie ofte veranderinge van de gecommiteerdens in de collegien  
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ter Admiraliteit. Sullen hun de gedeputeerdens mogen conformeren mette andere steden. 

Behoudelicken dat men ten aensiene van onsen gedeputeerden zal persisteren bij voorgaende 

rezolutie ende nopende de vacante plaetse van den E. Mattheus Steijn, sullen haer de 

gedeputeerdens reguleren volgende de rezolutie dienaengaende tot Hoorn genomen. 
 

 

[in marge: Auditeurs van de rekeninge van de Generaliteijt.] 

 

Sullen hun voorts de gedeputeerdens nopende 't stellen van de auditeurs van de rekeninge der 

Generaliteijt, conformeren met die van Hoorn en Enkhuijsen. 
 

[92 verso] 

 

[in marge: Auditeurs van de rekeninge van Holland.] 
En wat aengaet de auditeurs van de rekeninge van Holland sullen die van Holland daermede 

laten bewerden. 
 

 

[in marge: Een uijtte Edelen in den Raed Provintiael. Ordre op 't solliciteren der officien. Den 

treijn van justitie, en 't stuk van de deurwaarders. Niet meer als een rekenmeester.] 

 

Nopende 't committeren van eene uijtte Edelen in den Raed Provintiael. Ordre te stellen 

jegens het solliciteren der officien. Op den treijn van Justitie ende 't stuk van de deurwaerders 

etc., sullen hun de gedeputeerdens mogen conformeren met de andere steden, maer sullen niet 

conzenteren in 't maken van meer als een rekenmeester ende sullen daertoe nomineren boven 

de voorgaende genomineerdens bij de vroedschappe, Pieter Jacobsz. van Teijlingen. 

 

 

[in marge: Voorvallende saken.] 
 

Sullen voorts op alle voorvallende saken helpen disponeren, ten meesten dienste der lande. 

Welverstaende dat sij in cas van swarigheijt sullen rapport versoeken. 

 

[in marge: De gedeputeerdens in Den Hage, te logeren tot Claes Comans.] 
 

{181verso} Is voorts goetgevonden dat de gedeputeerdens deser stede, voortaen in Den Hage 

sijnde, sullen mogen logeren ten huijse van Nicolas Comans ende dat men denselven mede zal 

laten genieten over camerhuer ende voor 't setten 
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van de wagen, gelijke somme als bij Jannetgen Floris tot nog toe genoten is, te weten 30 

gulden in ’t jaer, ingaende op maij 1606. 

 

 

[in marge: ’t Versoek van den officier om een generale ijcke.] 
 

’t Versoek van den officier, om te hebben een generale ijck over alle ellens, maten en de 

gewigten, is goetgevonden te stellen in state tot dat naerder bewesen sal zijn dat alle officieren 

in ’t aennemen van haer ampt ’t selve genoten hebben. 
 

 

[in marge: Pieter Jacobsz van Teijlingen in ’t collegie ter admiraliteit.] 
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10den april 1606.  
Is Pieter Jacobssoon van Teijlingen gecommitteert in ’t collegie ter admiraliteijt in ’t 

noorderquartiere in plaetse van Jan Claessoon Quinting. 
 

 

[in marge: Judicature over de gevangenen bij den lantdrost geapprehendeert, buijten dese 

stede jurisdictie.] 
 

Is voorts bij schepenen geproponeert, off zij gehouden waren aen te nemen, de judicature over 

de gevangene die bij de landdrost geapprehendeert worden buijten deser stede jurisdictie ende 

naer deliberatie is verstaen dat de judicature over de voorschreve gevangenen sal blijven, off 

staen aen den geene in wiens jurisdictie dezelve gevangen worden. 
 

 

[93 verso] 
 

[in marge: Dagvaert in ‘s-Hage. Poincten niet affgedaen sijnde.] 
 

Is voorts gelesen sekere missive van de gecommitteerde raden van Holland in dato den 3den 

april 1606, daerbij de Edelen en steden werden beschreven, om tegen den 10den voors. te 

komen gelast om te helpen resolveren op de bijgaende poincten, dewelke geleijt sijnde in 

deliberatie, is op ’t 1e derselver poincten, sprekende van te rezolveren opte poincten in de 

voorgaende dagvaert niet affgedaen sijnde, goetgevonden dat de gedputeerdens hun 

dienaengaende sullen reguleren naer voorgaende rezolutien hierop genomen. 
 

 

[in marge: Verminderinge van de verpondingen over de plattelanden.] 
 

{182} Op ’t 2e poinct, sprekende van verminderinge van de verpondingen ter somme van  

200.000 libra tot verlichtinge van de plattelanden, is goetgevonden indien die van Leijden  
ende Amsterdam, die dese verminderinge hebben tegengehouden, daertoe nu inclineren, dat 

onse gedeputeerden alsdan mede daerinne sullen mogen bewilligen. 
 

 

[in marge: Collaterale successien.] 

 

Beroerende de versoghte verhoginge ende extensie van den impost op de collaterale 

successien, sullen 
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de gedeputeerden hun mette meeste en de beste stemmen mogen conformeren, op de 

moderatie ten aensiene van man off vrouw, eerst affstervende sonder kinderen na te laten, 

naerder in ’t voors. point van beschrijvinge gementioneert. 
 

 

[in marge: 50.000 libra in redemptie van den impost op de costelijke waren.] 

 

Op ’t 4e poinct, sijn de gedeputeerdens gelast, om te mogen conzenteren in ’t opbrengen van 

de somme van 50m, in redemptie van den impost op de costelijke waren en de linne lakenen, 

mitsgaders van de verhoginge op de wolle lakenen, te vinden bij repartitie over de steden, 

mits dat de steden hare quoten over de voors. waren off de persoonen deselve verhandelende, 
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weder sullen vinden, behoudelijken dat de vermogende dorpen gelijke contributie sullen 

opbrengen. 
 

 

[in marge: 200m libra bij leninge.] 
 

Op ’t 5e point, sijn de voors. gedeputeerdens gelast, om te difficulteren en de aff te slaen de 

200m libra, die versocht worden bij leeninge, voor den tijd van twee jaren, bij de steden 

opgebragt te worden, dogh sullen eijndtelijken 
 

[94 verso] 
 

daerinne mette meeste stemmen mogen consenteren, mits dat de vermogende dorpen mede 

pro rato daerinne sullen contribueren, off gelijke leninge doen, ten aensien dat zij in neringe 

dagelijkx vermeerderen ende toenemen. 

 

 

[in marge: Schoorsteengelt over alle de provintien.] 
 

Op ’t 6e point, is goetgevonden te bewilligen in een ommeslagh van 30 stuivers op elke 

schouwe, gedaen te worden over alle de provintien, (ende anders niet,) mits dat de penning 

daervan te procederen, geemploijeert sullen werden tot lichtinge ende onderhoudinge van 

meer ruijteren ende knechten ende namentlick omme promtelicken ter goeder rekeninge op te 

brengen de quote van Holland ende West-Vrieslant, in 200m libra. 
 

 

[in marge: Capitale contributie, over de roerende goeden.] 

 

{182verso} Op ’t 7e point, sullen de gedeputeerdens affslaen de contributie van de  
100e penning die versoght word over de roerende goeden. 

 

 

[in marge: Oude middelen.] 
 

Sijn voorts de gedeputeerdens gelast, om te helpen bezoigneren op het beneficieren van de 

oude middelen. 
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[in marge: Nieuwe middelen.] 
 

Sijn mede gelast om te aenhoren de voorslagen van nieuwe middelen, bij anderen te doene, 

ende rapport versoeken. 

 

 

[in marge: Voorvallende saken.] 
 

Nopende de voorvallende saken sullen hun met anderen mogen conformeren ende in cas van 

swarigheijt rapport versoeken. 
 

 

[in marge: Vereeringe te doen aen Arent ende Heijndrik van Langre.] 
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Sijn voorts burgemeesteren geauthoriseert, om ’t haerder discretie een vereeringe te doen aen 

Arent ende Heijndrik van Langre, ter cauze dat sij de stad hadden geschonken, een nieuwe 

globum terrestren, bij hen gemaekt ende correcter uijtgegeven. 

 

 

[in marge: Impositie op de scheepsbieren over alle de provintien.] 
 

17den april 1606. 
Is gelesen sekere missive van gedeputeerdens deser stede sijnde ter dagvaert in ’s-Hage,  
ende naer deliberatie goetgevonden, op ’t 1e point derselver de gedeputeerdens te lasten,  
dat sij alsnogh de vergaderinge sullen remonstreren de swarigheden die bij de vroedschappen 

aelhier, altijt gemoveert sijn geweest, tegens de impositie op scheepsbieren, ende 

dienvolgende 
 

[95 verso] 

 

dezelve impositie nogh difficulteren, dan soo die van Delft ende Amsterdam, tot nogh toe 

gedifficulteert hebbende, neffens alle de andere provintien conzenteren, dat sij als dan ten 

lesten mede inde voors. impositie over alle de provintien sullen mogen bewilligen. 
 

 

[in marge: Van ’t opbrengen van 200m libra bij leningen etc.] 
 

{183} Op ’t 2e point van deselve missive, sprekende van 200 000 libra, bij leeninge over de 

steden op te brengen etc., is goetgevonden te persisteren bij de voorgaende rezolutie, opten 

10de deser dienaangaende genomen, ende dat de gedeputeerdens daerinne niet en sullen 

conzenteren, dan met die reserve, dat die vermogende dorpen mede pro rato sullen 

contribueren. 
 

 

[in marge: Hans van Gorel tot wisselaer deser stede.] 
 

Is voorts op ’t schrijven van de Heeren Staten goetgevonden, Hans Willemssoon van Gorel  
te committeren tot wisselaer deser stede, mits dat hij sal be-eeden de instructie daerop 

gemaekt. 
 

 

[in marge: Jan Gerritsz, rinmolenaer, een tanerije te mogen stellen buijten de Boompoorte.] 
 

Op ’t versoek van Jan Gerritssoon, de soon van Gerrit Reijerssoon 
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rinmolenaer, is den selven geconzenteert een tanerije te mogen stellen buijten de Boompoorte 

aen de zuijtsijde van ’t Zeggelis bewesten Pieter Costers wooninge, mits blijvende soo verre 

van den trekwegh, als burgemeesteren ende fabrijkmeesteren hem sullen ordonneren, ende 

voorts op conditie van den brandt als anderen gegunt is. 
 

 

[in marge: De trekwegh buijten de Boom op te ruijmen.] 
 

Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert, om den scheepbreker buijten de Boompoorte te 

ontbieden, ende ordre te stellen dat het water ende den trekweg die hij door sijn hout ende 
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schepen verspart, opgeruijmt werde, ende voorts dat alle de gene die daerontrent opslach 

hebben, hare platingen behoorlijken repareren. 
 

[in marge: beschijvinge tot Hoorn. Ordre op de vaert na Oosten. Tractement van Willem 

Cock, commis in Oostland.] 
 

1den Maij 1606. 

{183verso} Is gelesen sekere missive van de gecommitteerde raden van West-Vriesland ende 

noorderquartier, in dato den 27en april lestleden, bij welke de respectivelijke magistraten van 

desen quartiere beschreven worden, om hare 
 

[96 verso] 

 

gedeputeerdens tot Hoorn te senden, tegens den 2den maij daeraen volgende, om te helpen 

rezolveren op de ordre dienende tot versekeringe van de vaert op Oosten, als ook op ’t maken 

van de rietschuttinge op ’t Coegras, ende naer deliberatie is goetgevonden, dat onse 

gedeputeerdens ’t 1e aengaende, hen sulle mogen conformeren met de meeste ende beste 

stemmen. Dogh soo in ’t selve bezoigne mede mogte voorvallen datter gehandelt soude 

worden op de verhoginge van ’t tractement van Willem Cock, commis in Oostland, en sullen 

de gedeputeerdens geensints in de verhoginge bewilligen, maer veel eer insisteren dat desselfs 

dienst soude mogen cesseren. 
 

 

[in marge: Bedichtinge van ’t Oochmergat.] 
 

Op ’t 2e is goetgevonden ende geresolveert, dat de gedeputeerdens geensints en sullen 

toestaen, dat men wederom een proeve soude doen van de bedichtinge, maer dat men de sake 

tegens de aenstaende daghvaert zal prepareren, om alsdan conzent van die van Holland tot 

vervallinge van de kosten te bekomen, ende 
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sulcx in 't toekomende jaer ten eersten in volkomen werk te treden. 
 

 

[in marge: Versoek van Gerrit Willemsz Wringh.] 
 

Op 't versoek van Gerrit Willemsz Wringh, om binnen de jurisdictie deser stede te mogen 

tappen, is goetgevonden 't selve hem toe te staen ende te conzenteren alleenlick in de 

Varnebroek ende nog tot wederseggen toe. 
 

 

[in marge: De 2 jongste kinderen van Adam Heijndriksz in 't weeshuijs.] 
 

Op 't versoek van de naeste vrienden van de twee jongste kinderen van Adam Heijndriksz; is 

goetgevonden deselve twee kinderen uijt gratie te admitteren in de weeshuijse deser stede. 
 

 

[in marge: Interpretatie op de ordonnantie van de boden.] 
 

{184} Is voorts bij interpretatie op 't 5e articule van de ordonnantie van boden deser stede 

verstaen, dat de boden geen recht ofte zalaris en sullen mogen pretenderen van de goeden die 
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in het heijmelick off onder de vrunden verkoft worden, anders dan van de gene die tusschen 

de denunciatie ende 't houden van 't selve, mitsgaders van die gene die binnen den tijt van drie 

maenden na 't houden van 't boelhuijs verkoft sullen worden. 

 

[97 verso] 
 

[in marge: Versoek van de brouwers.] 

 

Het versoek van de brouwers deser stede, om de bieren buijten de stadt gaende selff te mogen 

werken, overmits de desordre die in’t werken van de bieren dagelicx worde bevonden, is 

affgeslagen. Ende niettemin goetgevonden dat burgermeesteren den brouwers ende 

bierdragers voor hun sullen ontbieden om deselve te hooren ende eenige ordre te ramen tot 

beter gerijff in 't werken van de bieren. 
 

Sijn voorts gecommitteert Jan Claessoon Quinting, Doet Jansz Medemblick ende Adriaen 

Heijndriksson Rabbi, om de pointen geexhibeert bij de voors. brouwers, om onder henlieden 

geobserveert te worden, te examineren ende de vroedschappe daerop dienen van haer advijs. 
 

 

[in marge: Versoek van Maerten Jacobsz Heer.] 

 

Op 't versoek van Marten Jacobsz Heer, om agter sijne ende sijn vader huijsinge op sijn eijgen 

erve te mogen stellen een achtkant olijmolentgen, daervan het werk beneden de aerde soude 

gaen, is goetgevonden burgermeesteren te authoriseren om alvooren inspectie van de plaetse 

te nemen, ende daervan rapport te doen. 
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[in marge: 't Versoek van de droogscheerdersgesellen.] 
 

't Versoek van de droogscheerdersgesellen, om gevrijt te sijn van op zondagen de lakens te 

droogen ende in de ramen te brengen, is goetgevonden nogh te houden in naerder bedenken 

tot dat de lakenkopers hierop gehoort mogen sijn ende men verstaen zal oft de keure van 

Amsterdam wel succedeert dan niet. 
 

 

[in marge: Versoek van die van Egmont op Zee.] 
 

{184verso} Het versoek van die van Egmont op Zee, om te hebben zubsidie tot 

onderhoudinge van de soone van eenen Claes Cornelissoon, impotent sijnde, is affgeslagen, 

maer sijn niettemin burgermeesteren geauthotiseert om 't nieuwe gasthuijs van Egmont op Zee 

te vereeren met een somme van 25 gulden. 
 

[in marge: Keure voor de tinnegieters.] 
 

Sijn voorts de E. Doet Janssoon Medemblick, Pieter Florissoon van Teijlingen ende Jan 

Janssoon Rijp gecommiteert om te examineren de keure van die van Haerlem op de 

tinnegieterije ende daerna de vroedschappe dienen van haerlieder advijs, off men de selve 

keure hier ter stede mede  
 

[98 verso] 

 

zal mogen aennemen soo die leijt, dan off men eenige veranderinge daerinne zal doen. 
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[in marge: Nopende de uijtschrijvinge der verpondingen over de plattelanden.] 

 

17en May 1606.  
Sijn gelesen de rezolutien tot Hooren op de leste vergaderinge aldaer gehouden, genomen 

ende alsoo in deselve vergaderinge geen rezolutie en was geformeert, in wat voegen de 

uijtschrijvinge van de verpondingen over de plattelanden gedaen soude worden, overmits de 

verminderinge van 200m libra bij de Staten van Holland etc. over de plattelanden 

geconzenteert, dan alleen voorgeslagen seker concept off ramingen volgens dewelke de  
plattelanden souden genieten een verligtinge van 43.158 libra, 3 stuivers, 6 penningen. 

Daerop de respective gedeputeerden versoght waren met haer principalen te communiceren 

ende derslver rezolutie over te senden. Soo is naer deliberatie verstaen dat men de  
plattelanden voor dese reyse niet meer en soude verlichten als met de somme  
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van 23.158 libra, 3 stuivers, 6 penningen ende dat men de vordere 20m gulden soude 

emploijeren tot voldoeninge van de 20m libra die op de 80m gulden die ons quartier moet 

dragen in de 3 mael 200m gulden, die in voorleden jaren per abuijs, te kort omgeslagen sijn 

geweest, anno 1605 gereet belooft zijn geweest. 
 

 

[in marge: Heijndrik Florissoon en den secretaris Coren, rapport.] 
 

{185} Ten selve dage hebben Heijndrik Florissoon, burgermeester ende de secretaris Coren 

gedaen rapport van 't gebezoigneerde opten lesten dagvaert in 's-Hage. 
 

 

[in marge: Versoek van Hark Boonstoppel.] 
 

Is nogh ten selven dage op 't versoek van Hark Claasz Boonstoppel goet gevonden dat men 

denselven van de collecte van de verpondingen van den loopende jare 1606 sal excuseren 

ende een ander bequaam persoon in zijn plaetse committeren. 
 

 

[in marge: Versoek van IJff Maertssoon.] 
 

Het versoek van IJff Maertssoon lakenkoper, om prorogatie van 't affnemen van sijn dak te 

hebben, overmits hij van meeninge is een nieuwe solder ende balken te leggen ende  
 

[99 verso] 

 

sijn gespan te reijsen, 't welk hij voor St. Jacob niet wel en soude kunne te wege brengen is 

geaccordeert, mits dat hij metten eersten 't hout daertoe nodig zal kopen ende tot sijn huijs 

corten. 
 

 

[in marge: Ordre tegens den brand.] 
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Is voorts gelesen 't bezogne van burgermeesteren en schepenen op de resumtie van de keure 

ende ordre tegens de brand, ende naer deliberatie is haer haerluijden bezogne goetgevonden, 

ende deselve ordre gearresteert ende verstaen dat men die voorts zal doen publiceren. 

 

 

[in marge: Versoek van Jan Meijnertsz, dieper.] 
 

Op 't versoek van Jan Meijnertsz, dieper, om in stadtswerk met sijn instrument gebruijkt te 

mogen worden voor den aanstaende somer, is goetgevonden IJff Maertsz Lakenkoper, Jan 

Lubbertsz, en Pieter Harmensz van Persijn te authoriseren om met denselven te treden in 

onderhandelinge ende accorderen op 't behagen van de vroedschappen. 
 

 

[in marge: Beroerende den ommeslag van de verpondingen over de plattelanden.] 
 

5en junij 1606  
{185verso} is geproponeert, dat bij de gecommitteerde raden van 
 

 

100 

 

desen quartiere goetgevonden was dat de uijtschrijvinge van de verpondingen over de  
plattelanden soude geschieden met verlichtinge van de somme van 43.158 libra, 3 stuivers,  

6 penningen, ende dat den ontfanger dienvolgende gelast is, om de sommatien uijt te senden, 

contrarie de rezolutie alhier in de vroedschappe dienaengaende genomen. Ende naer 

deliberatie is goetgevonden voor alsnogh te persisteren bij voorgaende rezoluties, ende dat 

men den ontfanger Foreest zal induceren dat hij de sommatien nogh drie off vier dagen wil 

ophouden opdat men middelertijt versta, wat bij Arent Meijnertsoon die hier doorgereijst 

sijnde na Hooren van de saken gesproken is, ende aengenomen heeft met burgermeesteren 

van Hooren, ten beste van der sake te spreken, sal te wege gebracht hebben. Ende indien bij 

de voornoemde Arent Meijnertsoon niet en werde gevordert, is goetgevonden in sulken 

gevalle, den burgermeesteren Heijndrik Florisoon en Doet Janssoon Medenblik, te deputeren 

 

 

[100 verso] 
 

om te trecken aen de gecommitteerde raden van Hooren ende soeken deselve te induceren ten 

eijnde sijluijden haer willen conformeren met onse voors. rezolutie, off tenminsten convocatie 

doen van de magistraten op het vinden van eenige middelen, daeruijt men soude mogen 

vervallen de 20m libra die gereet belooft sijn, op de 80m libra die bij 't quartier moeten 

opgebracht worden, over hare quote in de 3 mael 200 duijsent libra, die in voorleden jare, per 

abuijs te kort omgeslagen sijn geweest. Ende soo de gecommitteerde raden tot het een nog 't 

ander, niet en sullen kunnen gebragt worde dat de voors. gedeputeerdens alsdan sullen 

proresteren van de schaden en interesten die ’t gemeene quartier daerdoor soude mogen 

komen te lijden. Ende voorts verklaren dat sij onder deselve protestatie ende ten beste van 't 

gemeene landt, hun voor dese reijse in de provisionele uijtschrijvinge van de verpondingen 

sullen conformeren. 
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[in marge: Furnissement van een maend soldts voor de nieuwe compagnie waertgelders.] 

[in marge: Beroerende de collectatie van ’t nieuwe schoorsteengeldt.] 
[in marge: Barthout Loeven tot collecteur van ’t nieuwe schoorsteengeldt.] 
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{186} Is voorts voorgedragen, dat de voornoemde Arent Meijnerssoon, uijt den name van de 

gecommitteerde raden van Hollandt versoght hadde, dat men ordre soude willen stellen om in 

plaetse van ‘t 3e part van ’t nieuwe schougeld van 30 stuivers op te schouwe ofte schoorsteen, 

’t welk geconzenteert was, te anticiperen, te furneren de betalinge van een maendt soldie voor 

de compagnie waertgelders, die hier ter stede aengenomen worden tot 200 man.  

 

Ende voorts gedelibereert off men dienvolgende treden soude tot publicatie ende collectatie 

van ’t voors. heertstedegeldt, ende eijndtelicken goetgevonden dat burgermeesteren de  
betalinge van de voors. maendt soldts sullen versorgen, ’t sij uijt des stadts comptoiren, off bij 

onvermogentheijt van denselven, de penningen vinden bij negotiatie voor een korten tijd.  

 

Is voorts mede goetgevonden te procederen tot nominatie van een collecteur van ’t voors. 

nieuwe heertstedegeldt, behoudelicken dat men de publicatie niet en zal doen, 

 

[101verso] 
 

off in de collecte treden, voor dat men verstaet, in eenige Zuijd-Hollantse steden sulks eerst 

gedaen te sijn. Ende is totte voors. collecte gecommitteert Barhout Loeven lakenkoper, mits 

dat hij sijne ordinaire ontfang plaetse sal houden op den stadhuijse deser stede. 
 

[in marge: d’Selve ontfanger van de verpondingen.] 

 

Is nog goetgevonden den voorn. Barthout Loeven mede te committeren, in plaetse van Hark 

Claessoon Boonstoppel, totte collecte van de verpondingen over de huijsen ende landen 

binnen deser stede, ende jurisdictie van dien staende en gelegen, omme te slaen in den 

loopende jare 1606. 
 

[in marge: Nieuw accoord met den dieper.] 

 

{106verso} Is nogh bij de vroedschappe goetgevonden ende gearresteert het accoort ofte 

contract bij de gedeputeerdens van de vroedschappe voors. aengegaen met Jan Meijnertsz 

dieper, nopende het diepen van 25 roeden lang, ende 4 roeden breet in de Schermer. Ende bij 

verwaeijt weer te diepen in de binnewateren deser stede. 
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[in marge: Auditeurs van de rekeningen van de fabrijkmeesteren en thesorier.] 

 

Sijn voorts ter auditie van de rekeninge van de fabrijkmeesteren ende thesorier deser stede 

dato anno 1604 gedeputeert, Jacob Willemsz Steenhuijs, burgemeester, Cornelis 

Heijndrikssoon Boom en Pieter Harmentsz van Perzijn, schepenen, Adriaen Heijndrikssoon 

Rabbi, Jan Pietersz Stoop ende IJff Maertssoon Lakenkoper, vroedschappen. 
 

 

[in marge: Versoek naeste vrunden van Guertgen, de dogter van wijlen Garbrant Jansz 

Timmerman.] 

 

Op ’t versoek van de naeste vrunden van Guertgen, nagelaten ende van wijlen Garbrant Jansz 

Timmerman, ende Maritgen Jans, sijne eerdere huijsvrouwe, beijde overleden, oudt sijnde 

ontrent 10 jaren en een halff, is goetgevonden dat de regenten hun sullen informeren offer 
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eenige vrunden zijn, die ’t voors. kindt in ’t geheel ofte deel soude willen houden. Ende soo 

niet, is verstaen dat men ’t selve kind uijt gratie in den weeshuijse zal nemen.  
 

 

[in marge: H. Florissoon en Doet Jansz Medenblik, rapport.] 
 

13en junij 1606. 

Hebben de E. Heijndrick Florissoon ende Doet Janszoon 
 

[102 verso] 
 

Medenblik, gedaen rapport van ’t gene bij henluijden uijt kragte van de voorgeroerde 

deputatie, tot Hoorn gebezogneert was. 
 

 

[in marge: Beschrijvinge tot Hoorn.] 
[in marge: Uijtschrijvinge verpondinge ten plattenlande.] 
 

Is nog ten voors. dage gelesen sekere missive van de gecommitteerde raden tot Hoorn, in dato 

den 9en junij voors., waerbij de respective magistraten deser quartiere versoght worden om 

hare gedeputeerdens aldaer te senden tegens den 15en derselver maend, om te helpen 

resolveren, op de poincten in dezelve missive vervattet, dewelke geleijt sijnde in deliberatie, 

is op ’t 1ste derselver, sprekende van te resolveren op ’t uijtsenden van de sommatien van de 

verpondingen ten plattelanden, ten meesten proffijte, dienste ende eenigheijt van desen 

quartiere, goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen persisteren bij voorgaende rezolutie 

dienaengaende alhier genomen, te weten dat men de plattelanden voor dese reijse niet meer en 

zal verligten als met de somme van 

 

103 
 

23.000 libra 158 gulden, 4 stuivers, 6 penningen ende de resterende 20.000 libra emploijeren 

tot voldoeninge van de 20.000 libra die gereet belooft zijn te furneren op de 80 000 libra die 

dit quartier moet dragen in de 3 mael 200m libra die in voorleden jaren te kort ommegeslagen 

sijn geweest. 
 

 

[in marge: Nopende ’t voltrecken van de dijkagie op ’t coegras.] 
 

{187} Op ’t ander poinct van de voors. missive, sprekende van te voltrecken de dijkagie op ’t 

Koegras, ende deselve te verheelen aen de Duijne van ’t Ooge etc. sijn de gedeputeerdens 

gelast om alsnogh te insisteren, dat men mits ’t verloop van den zeijsoene, als nu behoorde te 

rezolveren, om de voors. bedichtinge in ’t geheel ende niet bij gedeelten te doen, met den 

aenstaende jare. Dog in cas van overstemminge, sullen hen mogen conformeren met de 

meeste stemmen. 
 

 

[in marge: Gecommitteerdens na Hoorn.] 
 

Ende sijn voorts de E. Heijndrik Florissoon ende Doet Janssoon Medenblick gecommitteert 

om nevens Cornelis 
 

[103 verso] 
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Mathijssoon Schagen, gecommitteerde raed, in den collegie aldaer, de voors. rezolutien inne 

te brengen, ende voorts in voorvallende saken, niet sijnde van sonderlinge importantie ofte 

swarigheijt, helpen rezolveren, ten meesten diensten der landen. 

 

 

[in marge: Versoek van Dirk Volkertsz.] 
 

{187verso} Is voorts ten selven dage op ’t versoek van Dirk Volkertssoon, de soon van wijlen 

Volkert Dirksz van ’t Swaech, in sijn leven conventuale totte Reguliers buijten Hoorn, 

goetgevonden denselven te laten volgen, het vierendel alimentatie daerinne de voors.  
Volkert overleden is. 
 

 

[in marge: Beroerende ’t versetten van de craen.] 
 

Op ’t versoek van de buren van de zuijtsijde van ’t Lutkautdorp ende van de Bierkaij, om de 

craen van de plaetse daer se jegenwoordelick staet geamoveert te hebben, sijn 

burgermeesteren ende schepenen geauthoriseert, om de voors. craen weg te nemen, soo sij een 

ander bequame publieque plaetse kunnen despicieren,  
 

104 
 

daer men deselve soude mogen stellen. 

 

[in marge: Versoek van de kaesdragers.] 
[in marge: Ordre te stellen tot voorkominge van de confusies ende ongerieven onder de 

kaesdragers.] 

 

’t Versoek van Jan Cornelissoon cum suis, kaesdragers, ten eijnde niemant als de kaesdragers 

eenige waren soude mogen werken, ofte ter wage brengen, die meer wegen als hondertvijftig 

pond, is affgeslagen. Ende sijn de heeren burgermeesteren geauthoriseert tot wegneminge van 

de confusien ende ongerieven onder de kaesdragers, te stellen alle goede ordre, soo zij tot 

beter gerijff van de luijden de markt frequenterende, bevinden sullen te behooren. Ende 

insonderheijt mede te letten op ’t affschaffen van de biertgens die zij de luijden affperssen, als 

ook mede dat alle de kaesdragers, van de maend van maij aff tot Alderheijligen toe, op 

vrijdagen ende zaturdagen bij de wage sullen moeten sijn ende in geen andere werken mogen 

gaen. 
 

 

[in marge: Versoek van de voerluijden] 
 

{188} Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert, om op ’t versoek van de voerluijden, te 

examineren de keuren van de andere steden, ende mette supplianten te spreken, 

 

[104 verso] 
 

om daervan rapport gedaen sijnde, voorts gedaen te werden na behooren. 
 

 

[in marge: Heijndrik Florissoon ende Doet Jansz Medenblik rapport.] 
 

26en junij 1606 
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is bij Heijndrik Florissoon ende Doet Janssoon Medenblick gedaen rapport van ’t 

gebezoigneerde opten lesten dagvaert tot Hoorn. 
 

 

[in marge: Beroerende ’t haertstedegeldt.] 
 

Ende is voorts naer deliberatie goetgevonden, dat men ’t nieuwe haertstedegeld niet hoger en 

soude contribueren als tegens 4.500 haertsteden, ende dat men van ’t selve haertstedegeld 

soude publicatie doen, ende in de collectatie treden als men verstaet in andere steden sulx 

gedaen te sijn. 
 

 

[in marge: Anticipatie van ⅓ van ’t voors. haertstedegeld.]  
 

Is mede goetgevonden dat men van deser stede wegen sal anticiperen het 3e part van de 

penningen die de stadt over ’t nieuwe haertstede geld zal moeten contribueren, en soo de 

penningen niet en kunnen bekomen worden uijt de stadts comptoiren, sijn burgermeesteren 

geauthoriseert om deselve te vinden bij negotiatie voor een korte tijd. 
 

105 

 

[in marge: Approbatie verkopinge van een geertgen landts buijten de Nieulanderpoort.] 
 

Is voorts bij de vroedschappe geadvoijeert ende geapprobeert de verkopinge van seker 

geertgen landts leggende bezuijden de lijnbanen buijten de Nieulanderpoort bij 

burgermeesteren aen eenige korffmakers verkogt. 

 

 

[in marge: Collecte van de nieuwe verpondinge.] 
 

{188verso} Is nogh goetgevonden dat men eerstdaegs procederen zal tot publicatie van de 

nieuwe verpondingen ommegeslagen voor den lopende jare 1606 ende overmits bij de meeste 

stemmen van de magistraten van desen quartiere goetgevonden is, den plattelanden te laten 

genieten affslag ende verligtinge van twee achte parten is verstaen dat men de plattelanden in 

deser stede jurisdictie gelegen, gelijke verlichtinge zal laten genieten, 
 

 

[in marge: Beschrijvinge in ’s-Hage.] 
[in marge: Nieuwe voorslagen in voorgaende beschrijvinge in bedenken gehouden.] 

 

Is nog ten selven dage gelesen een missive van de gecommitteerde raden van Holland, in dato 

den 19en junij lestleden, daerbij de edelen en steden worden beschreven tegens den 26en der 
selver maend om in Den Hage te komen off hare gedeputeerdens te senden geresolveert op de 

 

[105 verso] 
 

bijgaande pointen van de beschrijvinge ende deselve geleijt sijnde in communicatie van de 

vroedschappe is op ‘t 1ste derselver, sprekende van te resolveren op de nieuwe middelen van 

contributien in de voorgaende dagvaerden affgeslagen off in bedenken gehouden sijnde, 

goetgevonden, dat de gedeputeerdens sullen persisteren bij voorgaende rezolutien daerop bij 

de vroedschap genomen, tenware eenige nieuwe redenen ter contrarie worden voorgewent die 

de gedeputeerdens sullen mogen aenhooren ende overschrijven, om deselve gehoort etc. 
 



246 
 

 

[in marge: Om te vinden het kort van die van Hollant.] 
 

Op ‘t 2e point sprekende van nieuwe middelen te proponeren daeruijt het cort van de middelen 

van Holland, bedragende 800m lb gevonden soude moge worden 
off tenminsten prompte ordre om over de maenden van julio, augusto en sptembri te 
vinden de somme van 400m lb; sijn de gedeputeerdens gelast om te aenhooren de ad- 

vijsen ende voorslagen van de andere steden ende rapport versoeken. 
 
lb = libra, pond 
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[in marge: Nogh andere middelen te vinden.] 
 

Op ‘t 3e point seggende datter dient gelet dattet schouwgeldt niet en zal mogen strecken tot  
betalinge van de ongerepartieerde oude ende nieuwe comparanten, veel min tot voldoeninge 

van de oude schulden; ende dat over sulkx andere middelen dienen gevonden te worden, etc.; 

sijn de gedeputeerdens mede gelast als vooren.  
 

 

[in marge: Resumptie van de ordonnantiën op de gemeene middelen.] 
[in marge d’Boekweijt mede in de ordonnantie op ‘t gemael te brengen.] 

 

Op ‘t 4e point sijn de gedeputeerdens gelast te helpen resumeren de ordonnantien van de 

middelen die in julio naestkomende sullen werden verpacht; ende dienaengaende hun mette 

meeste stemmen te mogen conformeren, ende paticulieren te consenteren dat de boekweijt 

mede in de ordonnantie op ‘t gemael worde gesteldt ende te insisteren dat op de greijnen die 

van buijten de provintie, heel off gebroken werden ingebracht, goede ordre ende toesigte mag 

werde genomen, ten eijnde ‘t gemeene landt van deselve ook sijne gerechtigheijt mag 

genieten. 
 

[106 verso] 

 

[in marge: ‘t Kiesen van een prezident en ‘t beleijt van de justitie in den Hove provintiael.] 
 

Op ‘t 5e point seggende dat de heeren Staten van Zeeland, beroerende ‘t kiesen van een  
prezident en ‘t beleijt van de justitie in den Hove provintiael, nogh niet en hebben 

gerescribeert, ende dat derhalven dienaengaende zal dienen geresolveert, etc.. Sijn de 

gedeputeerdens gelast hun te conformeren met de steden die den sachtsten middelen 
sullen proponeren. 

 

 

[in marge: Auditeurs in de camer van rekeninge.] 
 

Nopende de vacerende auditeurschappen in de rekenkamer is goetgevonden dat de gedepu- 

teerdens sullen nomineren Van der Weirdt ende Groenewegen bij die van Delft genomineert, 

ende hun voorts conformeren met de apparentste. 
 

 

[in marge: Voorvallende saken.] 
 

Op de voorvallende saken, sullen hun de gedeputeerdens met de beste ende meeste stemmen 
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conformeren, ende in cas van swarigheijt rapport versoeken. 

 

 

[In marge: Beroerende de tinnegieterije.] 
 

{189verso} Op ‘t rapport van de gedeputeerdens, gevisiteert hebbende d’ordonnantie van de  
tinnegieterije van die van Haerlem, is goetgevonden dat men de 
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de steden van Horen, Enchuijsen ende Medemblick sal sonderen om te sien off men deselve 

daertoe soude cunnen induceren datter dienaengaende een generale keure ende ordannantie 

gemaect soude mogen worden ende zoo daertoe geen apparencie en valt, is in sulken gevalle 

goetgevonden, dat men hier ter stede aennemen zal de keure van de stadt Haerlem. 

 

 

[in marge:Wittendel en Coren rapport.] 
 

3e julij 1606 

is bij de E. mr. Johan van Wittendel, burgemeester ende den secretaris Coren gedaen rapport 

van ’t gebesoingeerde opten lesten dagvaert in ‘s-Gravenhage. 
 

 

[in marge: Reces in ’s-Gravenhage.] 
[in marge: ‘t Vinden van 400.000 £ over de drie laeste maenten.] 

 

Is voorts gelesen de sekere acte inhoudende de naervolgende poincten daerbij de edelen ende 

respective steden was genomen reces ende aengenomen op den 4e deser weder in Den Hage te 

komen ende resolutie inne te brengen etc.. Ende op ‘t 1ste derselven poincten sprekende van 

400.000 £ promptelicken te vinden over de maenden van julio, augusto ende septembri  
te weten de eene helft over de steden bij leninge sonder intrest voor een jaer ofte twee off ten 

minsten bij vercoopingen van los- ende lijffrenten tot laste van ‘t lant tegens den penning 14 

ende 
 

 

[107 verso] 
 

7 respective ende d’ander helft over de comtoiren bij negotiatie tegens 7 ten hondert; is 

goetgevonden dat de gedeputeerdens de versogte leninge zullen affslaen ende voorts mogen 

consenteren in de vercoopinge van los- ende lijffrenten tot laste van ’t lant ende negotiatie 

respective opten voet van den selven voorslag. 
 

 

[in marge: Impost op ‘t boekweijtemeel en andere correctie in de ordonnantie op ’t gemael.] 
 

{190} Op ‘t 2de poinct is goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen insisteren, dat het 

boekweijd hier te lande gemalen off gebroken van de andere provintien innekomende zoude 

gestelt worden op halff zoo veel als de rogge ende voorts consenteren, dat de brooden van 

buiijten de provintie inkomende zullen betalen vollen impost op ‘t gemael ende de brooden 

van de steden in de dorpen off van d’een dorp in d’ander gevoert werdende halven impost 

maer niet toestaen dat de brooden uijt de steden gaende in de dorpen eenigen impost sullen 

geven ende dat men dienaengaende zal blijven bij d’oude ordonnantie. Sullen mede insisteren 
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dat het meel van d’andere provincien gebragt werdende gelijk het broot vollen impost zal 

betalen; item dat het 2de artikel van de ordonnantie soude mogen geamplieert worden 
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in voegen dat gene pagters van desen impost hun en sullen mogen bemoeijen met greijnen te  
coopen om d’selve te breken off te verbacken, om daerna te vercoopen off doen vercoopen, 

directelicken nog indirectelicken in eenigen manieren. 
 

 

[in marge: Collecte heertstedegelt.] 
 

Is voorts goetgevonden dewijle men verstont dat eenige steden alreede begonnen hebben dat 

men mede soude treden in de collecte van ‘t nieuwe heertstedegelt. 
 

 

[in marge: Nopende het teeren van de molens.] 
 

Is nog goetgevonden ende verstaen dat men het 12de artikel van de keure tegens den brant 

sprekende van huijsen ende woningen niet te mogen teeren uijtgesondert de luijffens, zal 

amplieren in voegen dat men ook geen molens en zal mogen teeren, uijtgesondert aen de  
as ende roeden. 
 

 

[in marge: Nopende ‘t ligten van een compagnie waertgelders off uijtsenden van een vaendel 

burgers. Anticipatie van de 200m lb en schoorsteengeld.] 

 

26e julij 1606 
{190verso} is bij burgermeesteren voorgedragen dat de E. Claes Jacob Simonssoon 

gedeputeerde in den collegie van de Staten Generael ende bij denselven affgesonden sijnde, 

volgens zijne brieven van credentie versogt hadde dat ment ten aenziene van ‘t innemen van 

Lochem ende voorts van des vijants magt ende proceduren in denselven quartiere, nog 

 

 

[108 verso] 
 

hier soude willen uijtmaken een compagnie waertgelders van hondert coppen om deselve te  
logeren binnen Hasselt off bij gebreke van deselve gereet te kunnen krijgen, tegens den 2en 

augustus toekomende een vaendel burgers uijt te senden.  

Ende dat men voorts de quote in de 200m lb geaccordeert, te vinden bij verkopinge van los- 

ende lijfrenten over de maenden van julio, augusto ende septembri tot laste van ‘t land souden 

furneren bij anticipatie als mede de quote deser stede in ‘t geconsenteerde schoorsteengeldt 

ende nopende het 1e versoek is goetgevonden dat men de trommel sal roeren om te sien off 

men de waertgelders kan bekomen ende soo niet dat men alsdan door de capitein van de 

schutterije zal arbeijden om uijt elken vaendel 20 off 30 schutters bij inductie te bewilligen 

om met een van burgermeesteren derwaerts te trecken ende nopende het 2e versoek is 

goetgevonden de voors. anticipatie te consenteren ende de 
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penningen daertoe te vinden bij negotiatie voor een maend twee off drie. 
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[in marge: Rapport auditeurs van de rekening van fabrijkmeester anno 1604.] 

 

Is voorts bij de auditeurs van de rekeninge van fabrijkmeesteren d’anno 1604 gedaen rapport 

van haerluijden bezoigne. 
 

 

[in marge: Veranderinge van rietdak in hartdak.] 

 

11 augustus 1606 
is bij de vroedschappe geprocedeert tot nominatie van de geene die voor ’t aenstaende jaer 

voor St. Jacob 1607 in conformité van voorgaende rezolutie hare huijsen met rietdak gedekt 

sijnde in hartdak sullen moeten veranderen, etc. Is goetgevonden ‘t getal van vijftigen met ses 

ofte seven te augmenteren ten reguarde veele maer eenige gedeelten van de huijsen behoeven 

te veranderen en sijn de genomineerden begrepen in de lijste daervan gemaekt 
 

 

[in marge: Nopende den dieper.] 
 

{191} Is voorts bij burgermeesteren gerapporteert, dat bij henluijden opgenomen is het werk 

bij de dieper laest in de Schermeer aengenomen als ten naesten bij volgende ‘t bestek voldaen 

sijnde. 
 

 

[109 verso] 
 

Ende sijn voorts de E. Pieter Harmansz van Persijn, IJff Maertsz en Jan Lubbertsz 

gecommitteerd omme met den voornoemde dieper van nieuws te handelen op ‘t diepen van 

omtrent vijfftigh roeden lang, beginnende digt aen de molen oostaen op soodanige diepte en 

wijtte als bij voorgaende contracte is geconditioneert. 
 

 

[in marge: Nopende ’t schippersgilde.] 

 

Op de requeste van den deken ende raets van ‘t schippersgilde, is bij interpretatie op  
de ordonnantie van ‘t schippersgilde verstaen, dat soo eenige schippers door bevel van de  
stadt ofte ‘t landt aengenomen ende gevoert hebben buijten Hollant eenige amunitie goeden, 

volk van oorloge, ofte andere goeden ‘t land ofte stadt roerende, niet begrepen sullen 
sijn onder diegeene die coopmans ingenomen hebben ende sulkx t’huijs komende op hare 
beurte wederom in ‘t veer sullen mogen varen, mits dat de veerman ende nogh twee na hem 

mitsgaders ook diegeene die geladen leggen, niet sullen 
 

 

110 

 

mogen loten om soodanige vragten in ‘s lants ofte stadts dienste. 
 

 

[in marge: Versoek emmerluijden.] 

 

Op de requeste van de emmerluijden is goetgevonden dat de supplianten de heeren 

burgermeesteren sullen exhiberen staet van de emmers die in de brandt verloren sijn en wat ‘t 

selve verlies emporteert omme deselve bij hare E. gesien de supplianten op haer versoek 
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soodanige subzidie uijtte stadts penningen geaccordeert te worden als zij in discretie bevinden 

sulle te behoren. 
 

[in marge: Nopende ‘t agterwesen van de kinderen van Gerrit Lubbertsz.] 
 

{191verso} ‘t Versoek van de voogden van de kinderen van Gerrit Lubbertsz., omme te 

hebben eenige quijtscheldinge van haer agter wesen, is affgeslagen; maer sijn 

burgermeesteren geauthoriseert omme bij provisie ende in minderinge van ‘t voors. agter- 

wesen aen te nemen de custingbrieff, mitsgaders de rentebrieff houdende op Coert Thomasz 

Backer ende indien men de supplianten niet kan bewegen om nopende ’t vorder te behouden 

‘t reght van hipoteecque op de lijnbanen sullen deselve lijnbaen ontslaen 
 

[110 verso] 
 

mits bij de supplianten passerende obligatie van ‘t restoir, mette welke hun nogtans beloven 

zal niet haestig te sulle overvallen. 
 

 

[in marge: Van de agterstallige haertstedegelden] 
 

Is voorts bij de meeste stemmen geresolveert, dat men diegeene die nogh in gebreke sijn te  
betalen hare oude haertstedegelden nogh voor de leste mael zal insinueren om binnen drie 

dagen te komen voldoen en sullen de bruijkers van de huijsen soo ‘t hen niet aen en gaet, de 

eijgenaers gehouden zijn te waerschouwen op pene dat men na de expiratie der voors. drie 

dagen de gebrekigen zal executeren in conformité van voorgaende rezolutie. 
 

 

[in marge: Restanten van de verpondingen.] 
 

Ende beroerende de oude onbetaelde verpondingen is goetgevonden dat de bruijkers ende 

eijgenaers respective geinsinueert sullen worden om binnen acht dagen te komen betalen 
hare verpondinge ende bij insuffisantheijt van de bruijkers die eerst geëxecuteert sullen  

moeten worden sullen d’eijgenaers daervooren datelick 
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geexecuteert worden, mede volgende voorgaende rezolutie. 
 

 

[in marge: Nopende ’t aenleggen van de turffschepen.] 
[in marge: Volsters.] 
 

Is voorts goetgevonden dat de turffschepen in ’t innekomen, gelijk vanouts altijt geweest is, 

sullen moeten aenleggen en haer namen bij den boomwagter Outger Dirks laten aenteijkenen, 

en wederom in ’t uijtvaren denselven boomwagter toonen behoorlick bescheijt van dat de  
stadtsexcijs is voldaen; en sijn burgermeesteren mede geauthoriseert om de volsters voor hen 

te ontbieden en hen belasten dat se heur sullen reguleren volgende haren eed, ende voorts den 

voorn. Outger Dirks salarieren in billickheijt. 
 

 

[in marge: Den burgermeester Wittendel ende secretaris Coren, rapport.] 
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22en augusti 1606  

{192} is gedaen rapport bij de E. burgermeester Wittendel ende den secretaris Cooren van ’t 

gebezoigneerde opten lesten dagvaert in ’s-Gravenhage. 

 

[in marge: Dagvaert in ’s-Hage. Nieuwe middelen in voorgaende dagvaerden niet affgedaen. 
Resumtie ordonnantie van de gemeene middelen. Eenparige biertonnen.] 
 

Is voorts ten selven dage gelesen een missive van de gecommitteerde raden van 
 

 

[111 verso] 
 

Holland in dato den 8en augusti lestleden, daerbij de edelen ende respective steden versoght 

worden om tegens den 23en derselver maend in Den Hage te komen ofte te senden hare 

gedeputeerdens om op de bijgaende pointen te helpen resolveren etc. ende naer deliberatie  

opte voors. pointen is op ’t 1e derselver, sprekende van te resolveren op de niewe middelen in 

voorgaende dagvaerden niet eijndtelicken affgedaen sijnde etc., goetgevonden, dat de 

gedeputeerdens sullen persisteren bij voorgaende resolutien daerop genomen. 
Op ’t 2e point is goetgevonden dat de gedeputeerdens in ’t resumeren van de ordonnantie van 

de gemeene middelen hun sullen mogen conformeren met de andere leden ende voorts  

goetvinden een gelijke grote van de biertonnen in conformite van de oude leggen tot 

Dordrecht. 
 

 

[in marge: Verhoginge consumptie van de turff.] 
 

{192verso} Op ’t 3e point is goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen mogen consenteren 

in de verhoginge 
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van den impost op de consumptie van de turff tot een penning op de tonne. 

 

 

[in marge: Nopende ’t vinden van de 400m libra.] 
 

Op ’t 4e point sullen de gedeputeerdens insisteren dat de 400m libra, nog ontbrekende aen de 

middelen ende inkomsten van Hollandt etc., gevonden soude mogen werden bij loopende 

middelen dan soo de andere leden ende steden goetvinden te consenteren in de negotiatie, 

sullen de gedeputeerdens van gelijken mogen doen. 
 

 

[in marge: Nopende ’t opregten van een Generale Westindische Compagnie.] 

 

Op ’t 5e point sullen de gedeputeerdens helpen advanceren ’t bezoigne dienende tot 

opregtinge van een Generale Westindische Compagnie ende goetvinden datter een goet ende 

favorabel octroij voor de negotianten mag werden geconcipieert. 
 

 

[in marge: Grieven van die van Zeeland. Nominatie ende electie van een prezident.] 
 

Op ’t 6e point sullen de gedeputeerdens nopende ’t bezogne op de grieven van die van  
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Zeeland etc. die van Zeelandt accommoderen sooveel doenlick ende nopende de nominatie 

ende electie van een prezident persisteren bij voorgaende rezolutien. 
 

[112 verso] 
 

[in marge: Een off twee raden in den Hogen Rade.] 
 

Op ’t 7e point, in cas datter geprocedeert worde tot nominatie van een off twee raden in den 

Hogen Rade, sullen de gedeputeerdens hun conformeren met de meeste ende apparentsten. 
 

 

[in marge: Voorvallende saken.] 

 

{193} Nopende de voorvallende saken etc. sullen de gedeputeerdens daerinne helpen 

resolveren en hun mette beste ende meeste stemmen conformeren ten meesten dienste der 

landen ende in cas van swarigheijt rapport versoeken. 
 

 

[in marge: Nopende ’t diepen van 55 roeden.] 
 

Is voorts ten selven dage bij de gedeputeerdens van de vroedschappe om te handelen met den 

dieper rapport gedaen van haer gebezogneerde ende dienvolgende goetgevonden ’t accoord, 

met denselven op ’t behagen van de vroedschappe gemaekt van vijffenvijftigh roeden, te 

moeten diepen tot ses voeten onder den peijl, 48 voeten breedt, om de somme van 

vierhondertvijftigh gulden ende een nieuwen rosenobel op die voet ende vordere conditien als 

in denselven accorde geapprobeert ende geratificeert. 

 

 

113 
 

[in marge: Wittendel en Coren, rapport.] 
 

15en septembris 1606  
is bij mr. Johan Wittendel, burgermeester, ende Jacob Cooren gedaen rapport van ’t 

gebezogneerde opten lesten dagvaert in ’s-Gravenhage. 
 

 

[in marge: Doet Janssoon Medenblik ter auditie van des gemeenelants rekeningen.] 
 

Is voorts op ’t schrijvens van de gecommitteerde raden van West-Vriesland ende 

Noorderquartiere in dato den 8ten septembris voors. goetgevonden den burgermeester Doet 

Janssoon Medenblik te committeren ter auditie van de rekeningen van de respective 

ontvangers van den voors. quartiere. 

 

 

[in marge: Nopende ’t vinden van de 400m libra.] 
 

Voorts dewijle opten lesten dagvaert in ’s-Gravenhage geconsenteert was de somme van 400m 

libra te vinden, de eene over de steden bij verkopinge van los- ende lijffrenten, ende d’ander 

helft bij negotiatie over de comptoiren ende bij de gecommitteerde raden van desen quartiere 

nu goetgevonden was de voors. somme in ’t geheel te vinden over de comptoiren bij 

verkopinge van renten ende negotiatie respective, is goetgevonden 
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[113 verso] 
 

voor dese reijse ’t selve van deser stedewegen mede te volgen opdat dese stad niet buijten 

d’andere steden van desen quartiere soude blijven beswaert. 
 

 

[in marge: ’t Redresseren en oversenden van de quohieren van ’t haertstedegeldt.] 
 

{193verso} Is nog op ’t schrijvens van de voors. gecommitteerde raden goetgevonden, 

achtervolgende de rezolutie van de Staten, gereet te maken de nieuwe quohieren van ’t 

heertstedegeldt om deselve te mogen oversenden, behoudelick dat deselve quohieren eerst 

ende alvooren sullen gerecht worden in conformité van voorgaende rezolutie, waertoe 

goetgevonden is te committeren de E. Jan Claasz Quinting, Pieter Florissoon van Teijlingen 

ende Jan Pietersz Stoop. 

 

 

[in marge; ’t Versoek van Jan Frederikxsoon Vogelensank.] 
 

Het versoek van Jan Frederikxsoon Vogelensank, nagelaten soone van Frederik Leijdecker, 

om te mogen genieten tot vorderinge van sijne studien die proven die dese stadt tot Colen 

hebbende is, is geaccordeert ende goetgevonden denselven daertoe alle faveur te bewijsen. 
 

114 
 

[in marge: ’t Versoek van Joris Mol om te hebben continuatie van zijn octroij.] 

 

{194} Op ’t versoek van Joris Mol om te hebben continuatie van sijn octroij, ’t welk 

expireren zal anno 1610, voor den tijd van andere 12 off 14 jaren, is goetgevonden hem te 

accorderen continuatie voor den tijd van vier jaren, naer de expiratie van ’t lopende octroij, 

behoudelick dat men alvoorens ’t voors. octroij zal examineren, corrigeren, amplieren ende 

veranderen, soo men bevinden zal te behooren, ende sijn daertoe geauthoriseert de heeren 

burgermeesteren. 
 

[in marge: ’t Versoek vanwegen Etgen Vrericx.] 
 

’t Versoek vanwegen Etgen Vrericx, nagelaten dochter van wijlen Frederik Janssoon, 

cleermaker, om bij dispensatie tegens hare overjarigheijt (daervan noghtans geen sekerheijt en 

was) in ’t weeshuijs te mogen komen, is affgeslagen, ten ware datter bewesen konde worden 

dattet kind de bestemde jaren niet en zij gepasseert. 
 

 

[in marge: Versoek weduwe en kinderen van Hark Boonstoppel.] 

 

30en octobris 1606 
is op ’t alternative versoek van de weduwe ende kinderen van 
 

 

[114 verso] 
 

wijlen Hark Claasz Boonstoppel om ontslagen te sijn van de inninge van de restanten van 

sijne ontfang van de verpondinge off totten inninge van dien geauthoriseert te worden, 
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verstaen dat de voors. supplianten de voors. restanten selff sullen innen, en goetgevonden 

henluijden daertoe te authoriseren. 
 

 

[in marge: Versoek Gulielmo Lomanni.] 
 

Op het versoek van Gulielmo Lomanno is denselven om sijne studien buijten den collegie, 

alsoo hij de beurse van Medemblik nu quijt is, nogh voor den tijd van een jaer te mogen 

continueren, gegundt een subzidie van hondert gulden eens. 
 

 

[in marge: Versoek van Ghijsbert Arentssoon, timmerman.] 

 

{194verso} Op ’t versoek van Ghijsbert Arentssoon, timmerman, om, mits de verkopinge van 

een gedeelte van ’t erve aen sijn huijs behoort hebbende, ’t selve huijs in de verpondinge 

verlicht te hebben ende om voorts sijne agterstallige verpondinge te mogen betalen op drie 

termijnen, is goetgevonden den suppliant voortaen in de 
 

115 
 

verpondingen te verligten, naer advenant dat van sijn erff verkoght is, tot discretie van de 

commissarissen daertoe geordonneert, mits dat de voors. verlichtinge innegaen zal met dit 

lopende jaer 1606 ende eerder niet; ende weder gevonden sal worden op de kooperen van de 

voors. gedeelten ende ’t vorder versoeck van atterminatie is affgeslagen. 
 

 

[in marge: Commissarissen op ’t redres van de verpondingen.] 

 

Is voorts mede goetgevonden eenigen uijt de vroedschap te committeren om op ’t redres van 

de verpondingen, in gevalle van verdeelinge van huijsen, erven ende landen, te disponeren, 

ende van gelijken om de nieuwe aengetimmerde huijsen ende landen, die niet in de 

verpondingen en contribueren, daermede inne te brengen ende sijn daertoe genomineert ende 

gecommitteert Jan Claesz Quinting, Aeriaen Heijn Driksz Rabbi, en Jan Janssoon Rijp. 
 

 

[in marge: Versoek van Maritgen Aris.] 

 

Op ’t versoek van Maritgen Aris, woonende op ten Dijk, is goetgevonden ten aansien 
 

[115 verso] 
 

dat se op haer agterstallige verpondingen twee jaren heeft betaelt ende omme andere redenen 

in haer requeste vervattet, dat men de resterende verlopen jaren zal houden in surcheantie 

vooralsnog, mits dat se voortaen alle jaren sal betalen. 
 

 

[in marge: Beschrijvinge in ’s-Hage] 
[in marge: Nieuwe voorgeslagen middelen] 

 

{195} Is voorts ten selven dage gelesen een missive van de gecommitteerde raden van 

Holland, in date den 18en october lestleden, daerbij de edelen ende steden respective werden 

beschreven, om tegens den naestlesten derselver maend in ’s-Gravenhage te komen off 

gedeputeerdens te senden om op de bijgaende pointen te helpen besogneren ende resolveren. 
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Ende deselve pointen geleijt sijnde in deliberatie, is op ‘t 1ͤ derselver, sprekende van de 

nieuwe middelen, voormaels voorgeslagen en niet ingewillicht, goetgevonden, dat de 

gedeputeerdens sullen persisteren bij voorgaende rezolutien daerop genomen, ten ware 

nieuwe redenen voortgebracht worden, die de gedeputeerdens sullen overschrijven, om 

deselve gesien etc. 
 

116 

 

[in marge: Andere nieuwe middelen.] 
 

Op ‘t 2e point, sprekende van eenige andere nieuwe middelen nog voor te slaen, sijn de 

gedeputeerdens gelast te aenhooren de voorslagen bij de andere steden ende leden te doen 

ende rapport te versoeken. 
 

 

[in marge: Nopende de conservatie en contributie van de andere provintien.] 
 

Op ‘t 3e point, mentionerende hoe men de andere vereenigde provintien in de defensie van de 

gemeene sake sal conserveren ende niettemin tot meerder debvoir in de contributien bewegen, 

is goetgevonden, dat de gedeputeerdens daertoe sullen helpen besogneren ende hen met de 

beste ende meeste stemmen conformeren. 
 

 

 [in marge: Nopende de assistentie van naburige princen.] 
 

{195verso} Op ‘t 4e point sijn de gedeputeerdens gelast om te aenhooren de voorslagen bij de 

anderen te doen, nopende de maniere van de naburige koningen, princen en republieken onse 

saken toegedaen, te brengen tot naerder assistentie, etc. ende in cas van swarigheijt rapport 

versoeken. 
 

 

[116 verso] 

 

[in marge: Nopende de continuatie van de lasten van den oorloge.] 
 

Op ‘t 5e point, beroerende de lasten van der oorloge, hoe die voortaen voor den loopende ende 

aanstaende jare aengehouden ende bij wat middelen deselve vervallen sullen worden, etc., is 

goetgevonden, dat de gedeputeerdens sullen mogen consenteren in de continuatie voor den 

aenstaende winter, van alle het volk van oorloge jegenwoordigh in dienste sijnde, 

uijtgesondert de waertgelders, ende hun voorts mogen conformeren. 
 

 

[in marge: ’t Beleijt van den oorloge te water.] 

 

Op ‘t 6e point, nopende ’t beleijt van den oorloge te water, is goetgevonden, dat de 

gedeputeerdens hun sullen mogen conformeren mette meeste ende beste stemmen. 
 

 

[in marge: Westindische Compagnie.] 
 

Op ‘t 7e point, beroerende de generale Westindische Compagnie, mitsgaders de assistentie 

ende octroij aen denselven te accorderen, sullen de gedeputeerdens specialicken mogen 
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consenteren, dat de zoutvaert op de Westindie mede in ’t octroij zal worden begrepen ende 

niettemin met naburige steden tot conservatie van hare respective neeringen 
 

117 
 

accomoderen sooveel doenlick, ende hun nopende ’t vorder inhouden van ’t octroij mogen 

conformeren etc.  

 

 

[in marge: ’t Bezoigne met die van Zeelandt; ’t kiesen van een prezident in den provintialen, 

en twee raden in den Hogen Rade.] 
 

{196} Op ‘t 8e point, sijn de gedeputeerdens gelast, om nopende ’t bezogne met die van 

Zeelandt op de administratie van de justitie ende proceduren van de suppoosten, mitsgaders ’t 

kiesen van een prezident in den provintialen- ende twee raden in den Hoogen Rade, hun te 

reguleren naer voorgaende rezolutien dienaengaende genomen, ende in ’t nomineren hun 

mogen conformeren de apparentste stemmen. 
 

 

[in marge: Voorvallende saken.] 

 

Op ’t leste point, sprekende van de voorvallende saken sijn de gedeputeerdens gelast om hun 

te conformeren met de meeste ende beste stemmen ende in cas van swarigheijt rapport te 

nemen; 
 

[in marge: IJff Maertsz op de rekening van de collecteurs van de bieracchijs.] 

 

Is voorts ten voors. dage goetgevonden in plaetse van Pieter Jacobssoon van Teijlingen ter 

auditie van de rekening van Heijndrik Florissoon, ende Jan Lubbertsz als collecteurs van 
 

[117 verso] 
 

de stads bier- en turffaccijsen te committeren IJff Maertsz Lakenkoper; 
 

 

[in marge: Nopende ’t verantwoorden van de bierstekers, ontrent hare bieren.] 

 

Is voorts gedelibereert off men die bierstekers, niet alle weken soude mogen doen 

verantwoorden van hare bieren etc., tot vorderinge van der stede accijsen en de goetgevonden 

alvooren te vernemen tot Hooren, hoe dattet aldaer gepractiseert wordt, ende voorts hier op te 

hooren enige oude bierstekers, om ’t selve gedaen voorts hierop gedisponeert te worden, soo 

men bevinden sal te behooren; 
 

 

[in marge: ’t Waken van de schutters.] 
 

{196verso} Is mede gedelibereert, off men de schutters soude ontlasten van het waken, ende 

weder eenige wakers aennemen, ende goetgevonden dat de schutters agter donderdag 

naestkomende elk nog twee mael sullen waken; 
 

 

[in marge: Coetenburg en Foreest rapport.] 
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4en december 1606 

is bij den burgermeester Coetenburg ende den secretaris Van Foreest gedaen rapport van ’t 

gebezoigneerde o ten sesten dagvaert in ’s-Gravenhage; 

 

118 
 

[in marge: Dagvaert in ’s-Hage.] 

 

{118} Sijn ten selven dage nog gelesen een missive van de gecommitteerde raden van 

Holland, daerbij de edelen ende respectieve steden werden beschreven omme tegens den 5den 

derselver maend in ’s-Hage te compareren ende te helpen resolveren op de bijgaende pointen 

van de beschrijvinge, mitsgaders deselve pointen, dewelke geleijt sijnde in deliberatie, is 

daerop goetgevonden ende geresolveert soo volght: 
 

 

[in marge: Nopende het setten van 2 off 3 roumoolens.] 
 

dan is alvoorens bij occasie van ’t voorszegde rapport gedelibereert op ’t versoek van Paulus 

Dirksz van Edam aen de Staten gedaen, om 2 off 3 nieuwe roumoolens te mogen stellen ter 

plaetsen daer hem soude goetdunken, met octroij van die in den tijt van 10 off 12 jaren niet te 

mogen namaken in ’t geheel off deel, etc., ende goetgevonden ’t selve versoek aff te slaen; 
 

 

[in marge: d’Bartelmieus- en Matheusmarkt voortaen te houden na den ouden stijl.] 
 

Voorts soo men verstont uijt het rapport voors., dat op ’t versoek van die van Zuijdhollant om 

haer jaermarkt te mogen houden na den ouden stijl, die sij nu houdende waren de nieuwe stijl, 

in de vergaderinge bij de meeste steden verstaen 
 

[118 verso] 

 

was geweest, dat sij sulkx wel mogten doen sue jure, en dat die veranderinge van de stijl 

niemant konde prejudicieren, soo is goetgevonden dat men voortaen de Bartelmieus- ende 

Matheusmarkt hier ter stede mede soude houden naer den oude stijl; 
 

 

[in marge: Pointen in voorgaende dagvaerden niet afgedaen.] 
 

{197} Op ‘t 1e der pointen van de beschrijvinge, sprekende van de pointen in voorgaende 

dagvaerden niet affgedaen, is goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen persisteren bij 

voorgaende rezolutien daerop genomen. 
 

 

[in marge: Menage van de lasten van den oorloge.] 
 

Op ‘t 2e point, sprekende van de lasten van der oorloge beter te menageren, is goetgevonden 

dat de gedeputeerdens sullen insiteren ende alle debvoir doen om te komen tot beter menage, 

daertoe helpen bezoigneren ende sonderlinge insisteren op beter ordre tegens de frauden die 

bij de capiteijnen werden gepleeght, en straffinge dergener die daerover werden bevonden. 
 

[in marge: Oude en nieuwe middelen.] 
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Op ‘t 3e point sijn de gedeputeerdens gelast om te helpen bezogneren op ’t beter benefitie van 

de oude middelen, te persisteren bij voorgaende rezolutien 
 

119 
 

nopende de nieuwe vorgeslagen ende niet ingewilligde middelen, ende soo eenige andere 

nieuwe voorslagen gedaen worden, deselve te aenhoren ende rapport te versoeken. 

 

 

[in marge: Petitie van den raedt.] 
 

Nopende de nieuwe petitie van den raedt; is goetgevonden dat de gedeputeerdens hun  

dienaengaende sullen mogen conformeren met de andere leden ende steden. 
 

 

[in marge: Beveijlinge ter zee.] 
 

Sijn mede gelast om haer te mogen conformeren met de andere leden ende steden, nopende de 

ordre opte beveijlinge van der zee, voor den aenstaende jare en somerseijsoen; 
 

 

[in marge: Besendinge aen de naburige princen.] 
 

 

{197 verso} Op ‘t 6e point is goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen nevens de andere 

steden mogen bewilligen in ’t beseijnden van de nagebure coningen, princen ende 

republicken, tot vorderinge van de continuatie ende augmentatie van hare assistentie. 

 

 

[in marge: Voorvallende saken.] 

 

Op ’t leste point sijn de gedeputeerdens gelast om nopende alle andere saken tot behoudenisse 

van den lande in hare regten en vrijheden  
 

[119 verso] 
 

mitsgaders alle voorvallende saken hun mette andere leden ende steden te mogen 

conformeren, dog in cas van swarigheijt rapport te versoeken. 
 

 

[in marge: Nopende ’t huijs van Teet Melis.] 
 

Is voorts ten selven dage gedelibereert off men ’t huijs van teet Melis mede zal affbreken tot 

gerijjff van de kaesmarkt off niet, en soo niet , dat men ’t selve als dan soude verkopen etc: 

ende goetgevonden dat men dese deliberatie nogh zal uijt stellen voor den tijt van een jaer , en 

dat men ’t voors. huijs middelertijd zal versien met nodige reparatien. 
 

 

[in marge: Versoek van Gerrit Jansz., meter, tromslager.] 
 

Op ’t versoek van Gerrit Jansz, meter, tromslager van de waght, om eenige verhoginge van 

sijn waekloon etc., is goetgevonden denselve voor zijn extraordinaris moeijte toe te leggen, 

een vereeringe van een pont vlaems eens, ende ’t verder versoek affgeslagen. 
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[in marge: Inninge van de restanten van den tresorier Calff.] 

 

8en december 1606 
is op ’t versoek van tresorier  Gerritsz Calff, jegenwoordig officier deser stede, ende 

affgegaen tresorier, goetgevonden Willem Cornelisz. 

 

 

120 
 

Druijff, jegenwoordigh tresorier te committeren, tot inninge ende ontfank van de restanten 

van den voorn. Calff, mits dat hij daervooren genieten en de voorn. Calff verliesen zal pro 

rato, soo veel zalaris als deselve Calff genoten heeft voor de inninge van de restanten van den 

tresorier Sonnevelt. 

 

 

[in marge: Een ander vroedschap te nomineren in de plaetse van Camerling.] 
 

{198} Is voorts goetgevonden nadien Jan Pietersz Camerling, nu lange tijd hem onthouden 

heeft buijten ’t ressort van dese stede, dat men jegens d’aenstaende verkiesinge van de 

magistraten, ook tot nominatie van een ander vroedschap in sijn plaetse sal procederen. 
 

 

[in marge: Dat de graden van affiniteijt soo wel als de graden van consanguiniteijt sullen 

plaetse hebben onder de magistraten.] 

 

Is mede bij de meeste stemmen geresolveert dat van nu voortaen in de verkiesinge soo van de 

vroedschappen als van burgermeesteren ende schepenen soo wel plaetse sullen hebben de 

graden van affiniteijt als consanguiniteijt, en dat over sulx niemant daertoe genomineert zal 

mogen worden, den anderen in den vierde grade bestaende, soo van affiniteijt 
 

[120 verso] 
 

als consanguiniteijt, welverstaende dat een burgermeester ofte schepen geen vroedschap 

sijnde, evenwel in de vergaderinge van de vroedschap zal compareren, alwaer ’t dat een ofte 

meer van de vroedschappen den selven binnen de voors. graden bestonden. 
 

[in marge: Timmeragie aen de noortzijde van ’t Zeglis.] 

 

Is voorts bij burgermeesteren geremonstreert, dat aen de noortzijde van ’t Zeglis werde 

getimmert sekere huijsinge niet jegenstaende den auteur van deselve timmeragie sijn versoek 

bij burgermeesteren was ontseijt. Ende na deliberatie is bij de meeste stemmen goetgevonden 

nadien de voorsz. huijsinge principalijk na alle apparentie wierde gefundeert tot defraudatie 

van de stadss excijs, en om andere redenen dat men den autheur van de voorschreve 

timmeragie zal insinueren de timmeragie datelick aff te breken en alles wederomme te 

restaureren, sulx ’t selve voor dato van de timmeragie was. Ende in cas van weijgeringe ofte 

vertrek dat men datelick de voors. timmeragie 

 

121 
 

door den waghtmeester met assistentie van de waght zal doen affbreken. 
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[in marge: Nopende het inslaen van bieren bij de bierstekers.] 
 

{198verso} Is mede goetgevonden bij keure te statueren dat alle bierstekers gehouden sullen 

sijn , voor en aleer eenige bieren te mogen reppen ofte inslaen, deselve aen te geven aen den 

ontvanger van de stadts excijs en daervan wederomme verantwoorden en aenwijsinge doen na 

behoren op op sekere penen. 

 

[in marge: Nominatie van de nieuwe magistraten en twee vroedschappen.] 
 

14en december 1606 
is geprocedeert tot nominatie van de nieuwe magistraten voor den aenstaende jare 1607 

mitsgaders van twee vroedschappen in plaetse van Hark Claasz. Boomstoppel en Jan Pietersz. 

Camerlingh. 
 

 

[in marge: Graden van affiniteijt.] 
 

Is voorts goetgevonden dat men op de rezolutie den 8en deser genomen, nopende de graden 

van affiniteijt, sal nemen het advijs van reghtsgeleerden, omme ’t selve gesien daerna 

eijntelick geresolveert te worden na behooren. 
 

 

[121 verso] 
 

[in marge: Versoek van IJsbrant Gerritsz, barstelmaker.] 
  

Op ’t versoek van IJsbrant Gerritsz, barstelmaker, is verstaen dat deselver hem in de 

veranderinge van sijn dak sal moeten reguleren in conformité van de last hem opgeleijt, ten 

ware hij hem wilde verbinden twee viercant hoog te timmeren, in welken gevalle hij een jaer 

langer sal mogen waghten. 

 

 

[in marge: Nopende de middelen voor den jare 1607.] 
   

Op’t schrijvens van de gedeputeerden van deser stedewegen, ter dagvaert sijnde in Den Hage, 

is verstaen dat deselve hen tot vervallinge van de consenten van den aenstaenden jare, sullen 

mogen conformeren met de andere leden, nopende de genegotieerde penningen op interesse, 

de continuatie van de verpachte en gecollecteerde middelen, de 24 stuivers uijt de stadts 

excijsen, de continuatie van verpondingen mitsgaders van de twee mael 400m gulden tot laste 

van de steden en plattelanden, en voorts nopende de anticipatie van ’t contingent, soo in de 

verpondingen 300 m £ 

 

122 
 

als 24 stuivers op te brengen in de sterile maenden van december, januarius, februarius en 

martius als in den voorleden jare. 

 

[in marge: Kinderen van Jacques de Creupel.] 
 

{199} Op ’t versoek van de gemeene bueren van de Canistraat is goetgevonden de regenten 

van de huijsarmen te ordonneren om te aenvaerden de twee kinderen van Jacques de Creupel. 
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[in marge: Te consenteren in de anticipatie van verpondingen 24 stuivers etc.] 
 

18en december 1606 
is op ’t schrijvens van de gedeputeerden van deser stedewegen ter dagvaert sijnde in Den 

Hage, verstaen dat deselve sullen mogen conzenteren in de anticipatie van de verpondingen 

24 stuivers, mitsgaders twee mael driehondertduijsent ponden suijvers op te brengen over de 

maenden vooren geroert sonder te korten een derde paert van de renten. 
 

 

[in marge: Versoek lijndraijers.] 
 

Op ’t versoek van de eijgenaers van de oostersche lijnbanen, mitsgaders van de lijnbanen 

buijten de Nieuwelanderpoorte, is verstaen dat de supplianten hare agterstallige 
 

[12 verso] 
 

verpondingen sullen moeten betalen, behoudelick dat hen luijden in ’t reguard van de banen 

die in ’t geheel ledigh gestaen hebben, gelijke gratie zal geschieden als de huijsen geschiet en 

dat voorts de gecommitteerden op ’t redres van de verpondingen op henluijden doleantien 

sullen letten en henluijden in ’t reguard van ’t toekomende soodanige verligtinge van de 

verpondinge doen als zij in discretie bevinden sullen te behooren. 
 

 

[in marge: ’t Huijsje van Sijtgen Ariens op de Coningsweg vrij in verpondinge.] 
 

{199 verso} Op de requeste van Sijtgen Ariens, woonende aen de zuijtsijde van de 

Koningswegh, is bij de meeste stemmen verstaen, dat het huijsje daerinne sij woont, 

toebehorende Heijndrik Egbertsz. Backer tot Amsterdam, vrij sal wesen van de verpondingen 

soo lange de voors. Sijtgen ’t selve om Goodeswille sal bewoonen. 

 

 

[in marge: Mennoniten camertgens vrij in verpondinge.] 
 

Is mede verstaen dat de camertgens bij de mennoniten gekoght, specialijk tot bewoninge 
 

123 
 

van eenige armen, vrij sullen wesen van de verpondinge soo lange deselve om Goodts wille 

bewoont worden, mits dat sij luijden deselve camers sullen specificeren. 
 

 

[in marge: ’t Versoek van Arien Lambertsz Snijder.] 

 

’t Versoek van Arien Lambertsz Snijder om verlight te wesen in de verpondinge is in state 

gestelt. 
 

 

[in marge: ’t Versoek van Willem Cornelis in de Doot.] 
 

’t Versoek van Willem Cornelis in den Dood om vermindert te sijn in de verpondingen ten 

reguarde sijn lant benoorden Alkmaer gelegen, omtrent 800 roeden kleijnder soude zijn, is 
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goetgevonden te houden in nader bedenken, mits dat burgermeesteren hen middelertijd sullen 

informeren. 
 

[in marge: Requeste van Joghem Willemsz.] 
 

De requeste van Joghem Willemsz is goetgevonden gestelt te worden in handen van de voors. 

gecommitteerden om op sijn versoek gelet te worden na behoren. 

 

 

[in marge: Jacob Cornelis, timmerman, geconsenteert ’t timmeren van een werkhuijs.] 
 

’t Versoek van Jacob Cornelis timmerman om buijten de Boompoorte voor de pannebackerie 

 

[123 verso] 
 

aldaer te mogen timmeren en stellen een werkhuijs is geconsenteert, behoudelick dat hetselve 

nergens anders toe zal dienen ofte gebruijkt mogen worden en voorts op gelijke conditie van 

den brandt als anderen gegunt is. 
 

 

[in marge: Requeste van Joris Mol, taefelhouder.] 
 

{200} De requeste van Joris Mol, taefelhouder, is bij de meeste stemmen in state gestelt. 

 

 

[in marge: Verpachtinge van der stede excijsen.] 

 

30en decembris 1606 
sijn geresumeert en geaccordeert de ordonnantien van der stede excijsen om dienvolgende de 

verpachtinge van deselve excijsen te laten doen. Dan is goetgevonden de bierexcijsen 

mitsgaders de turff- en barnierexcijs voor den jare 1607 nog te doen collecteren. Ende sijn 

totte voors. collecte gecommitteert Jan Arentsz Rijp en Jacob Dierten Houtkoper. 

 

 

[in marge: Wijnen te verpagten op den ouden voet.] 
 

Gedelibereet sijnde off men de wijntappers soude toelaten, uijt een huijs bij de vaten off te 

steken ende bij de kanne te tappen, is goetgevonden voor- 
 

124 
 

alsnogh de wijnen te verpachten op de oude voet ende ordonnantie. 
 

 

[in marge: Vrijdomme van de pestvaders.] 
 

Is nogh bij interpretatie op’t articule van de generale ordonnantie, sprekende van de vrije 

personen verstaen, dat de pestvaders sullen genieten vrijheijt van de excijsen, als eenige 

sieken van de peste in’t huijs sijn, maer anders niet, alwaer’t ook dat eenige sieken tot koste 

van de stadt, buijten den huijse besteet worden. 
 

 

[in marge: Ordre op de comparitien ende zalaris in de weeskamer.] 
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{200verso} Is voorts ten selven dage de ordre opte ordinaris ende extraordinaris comparitien 

in de weeskamer mitsgaders op’t zalaris van weesmeesteren, secretaris en bode van de kamer 

geconcipieert bij schout, burgermeesteren en schepenen, bij de vroedschappe goetgevonden 

ende geapprobeert. 
 

 

[in marge: Cornelis Mathijssoon Schagen te continueren in den collegie tot Hoorn.] 
 

7en januarij 1607 
is op’t schrijvens van de gecommitteerde raden tot Hoorn goetgevonden Cornelis 

Matthijssoon Schagen nog voor den aenstaende jare 1607 te continueren in den collegie tot 

Hoorn. 
 

[124 verso] 

 

[in marge: Jonkheer Willem Bardesio geaccordeert het maken van een houte brug over de 

Nieuwesloot.] 
 

Nog is op’t versoek van den E. jonkheer Willem Bardesio goetgevonden denselven te gunnen 

dat hij over de Nieuwesloot een houte brugge zal mogen doen maken nevens sijn groote sale 

tot sijnen kosten ende lasten, die van gelijke hoogte, wijtte ende breette als andere houte 

bruggen daeromtrent sijnde. 

 

 

[in marge: ’t Versoek van de deken ende raets van’t schippersgilde om een hooft geslagen te 

hebben in de Voormeer.] 

 

Op’t versoek van de oude ende nieuwe deken ende raets van’t schippersgilde, om een hooft 

geslagen te hebben in de Voormeer, nevens het huijs van’t dubbele cruuijs ende de affvarende 

veerschuijt daer verlijt ende de craen op’t selve hooft gestelt te hebben, gehoort ende gelesen 

sijnde een remonstrantie van de geburen ten wedersijden van de schippersbrugge, tenderende 

om de affvarende veerschuijt te houden aen de jegenwoordige kaeije. Is goetgevonden 

burgermeesteren te authoriseren om haer alvorens te informeren bij inspectie, op de 

gelegenheijt 
 

 

125 
 

van de plaetse ende te hooren die genen die meijnen sullen geinteresseert te sijn, om daervan 

rapport gedaen sijnde, vorder in de sake gedisponeert te worden naer behoren. 
 

 

[in marge: Coetenburg en Cooren rapport.] 
 

{201} Ten selven dage hebben de E. Adriaen Maertsz Coetenburg, burgermeester ende mr. 

Jacob Cooren, secretaris deser stede, gedaen rapport van’t gebezoigneerde opten leste 

dagvaert in ’s-Gravenhage. 

 

 

[in marge: Beschrijvinge ter dagvaert in ’s-Hage.] 

[in marge: Voorslag, inplaetse van den impost op de kostelicke waren.] 
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Is voorts gelesen een missive van de gecommitteerde raden van Hollandt in dato  

den 21en decembris 1606 daerbij de respectieve steden beschreven worden om tegens  
den 7en januarij daeraen volgende in Den Hage te compareren en op de bijgaende pointen te 

helpen bezoigneren. Ende deselve pointen geleijt sijnde in deliberatie is goetgevonden dat de 

gedeputeerdens hun met de andere steden sullen mogen conformeren, nopende den voorslag 

gedaen in plaetse van de kostelijken impost 
 

[125verso] 
 

van capitalijken iet te heffen op den voet van’t soutgelt etc., behoudelicken dat die luijden die 

geen 3.000 gulden rijk sijn, daerinne niet en souden bekent sijn, tenware dat sij evenwel 

gehele stucken van zijde- ofte fluwele waren dragende, dat men mede eenige hooger graden 

soude maken, ten aensiene van de geheele rijke, om beter gelijkheijt te treffen. 
 

 

[in marge: Versogte verhoginge op de Franse wijnen.] 
 

Sijn de voors. gedeputeerdens voorts gelast om aff te slaen de versoghte verhoginge van den 

impost op de Franse wijnen. 
 

 

[in marge: Verhoginge op de burgerbieren.] 
 

Sijn mede gelast om aff te slaan de verhoginge van den impost op de burgerbieren. 
 

 

[in marge: Verhoginge van ⅛ part op de middelen van conzumptie.] 
  

Item om aff te slaan de generale verhoginge van een 8e part van al de oude middelen van 

conzumptie. 
 

 

[in marge: Nieuwe getimmerden te tauxeren.] 
 

{201verso} Sijn voorts gelast om te mogen bewilligen, dat de nieuwe getimmerden, ’t zedert 

het leste redres aengekomen, ten proffijte van’t landt 
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getauxeert soude worden, maer en sullen niet mogen conzenteren in een generael redres. 
 

 

[in marge: Ordinaris waertgelders.] 
 

Nopende de sesduijsent waertgelders die versoght worden gelicht te worden tot laste van de 

steden etc., is goetgevonden daerinne niet te bewilligen. 
 

 

[in marge: Remonstrantie van de kerken.] 

 

Nopende de remonstrantie van de kerken etc., sijn de gedeputeerdens gelast om te adviseren 

dat men daerop soude nemen ’t advies van beijde de raden om’t selve gesien etc. 



265 
 

 

 

[in marge: Teijlingen en Coren rapport.] 

 

12en febr.1607 
Is bij de heer burgermeester Teijlingen en de secretaris Coren gedaen rapport van’t 

gebezoigneerde opten lesten dagvaert in ’s-Gravenhage. 

 

 

[in marge: Beschrijvinge ter dagvaert in ’s-Gravenhage.] 
 

Is voorts gelesen een missive van de gecommitteerde rade van Hollandt van den 6en febr. 

voors. daerbij de steden werden beschreven om tegens de 13en deser in Den Hage te komen 

om op de bijgaende pointen te helpen resolveren etc. 
 

[126 verso] 
 

[in marge: Van ’t landt met meerder volk te versekeren.] 
 

Ende is op’t 1e derselver pointen, sprekende van’t landt met meerder volk te versekeren etc., 

goetgevonden dat de gedeputeerdens hun sullen dienaengaende conformeren de andere leden 

ende daerinne consenteren. 
 

 

[in marge: Nopende de oude pointen niet affgedaen sijnde.] 
 

Nopende de pointen in voorgaende dagvaerden niet affgedaen, sullen de gedeputeerdens hun 

reguleren naer voorgaende rezolutien dienaengaende genomen. 
 

 

[in marge: Ordinaris waertgelders.] 
 

{202} d’Gedeputeerdens sijn mede gelast te mogen conzenteren in’t versoghte point van de 

ordinaris waertgelders. 
 

 

[in marge: Contributie van de renten.] 
 

Nopende de contributie van de renten, is verstaen dat de gedeputeerdens deselve niet en sullen 

toestaen met de moderatie bij die van Amsterdam voorgeslagen, dan simpelijken op den voet 

ende voorslag soo die in de beschrijvinge gebracht is geweest. 
 

 

[in marge: Versoek van’t snijdersgilde.] 
 

Ten selven dage is nog op’t versoek van de raedts van’t snijdersgilde goetgevonden dat men 

eenige penningen die den 
 

127 
 

supplianten affgelost zijn, sal mogen nemen tot laste deser stede, om daermede andere 

penningen van de stad aff te doen. 
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[in marge: Affgeloste penningen van de kerk tot laste der stede te nemen.] 
 

Van gelijken is goetgevonden dat men van de kerk hare affgeloste penningen zal mogen 

opnemen ten fijne als vooren. 
 

 

[in marge: Versoek van de raedts van 't schippersgilde om een hooft in de voormeer geslagen 

te hebben. 
 

't Versoek van de raadts van 't schippersgilde, om in de voormeer een hooft geslagen te 

hebben nevens het huijs daer 't dubbele kruijs uijthangt, ende de kraen daerop gestelt, ende de 

veerschuijt daeraen verleijt te hebben, nadat daerop gehoort waren de gemeene bueren van 't 

Dronkenoordt, woonende van de boonacker aff oostaen. Is goetgevonden en geaccordeert mits 

dat de supplianten niet vermogen en sullen een waerdt in 't voors. hoekhuijs te stellen dan met 

advijs van burgermeesteren. 
 

 

[in marge: Versoek gemeene buuren van 't Dronkenoort.] 
 

{202verso} Op 't versoek van de gemeene buuren van 't Dronkenoordt aen de noortsijde, 

bewesten de schippersbrugge is goet gevonden den officier ende 
 

[127 verso] 
 

havenmeester te vermanen datse soude wilen letten op de exemptie van de keuren, nopende 't 

leggen van de leege schuijten, in  't water van 't Dronkenoordt op marktdagen. Item 

burgermeesteren te authoriseren om de Horense schippers te spreken, nopende 't verleggen 

van hare schuijten, ende ook 't stellen van een ordre  van alle dagen van octobre tot april toe, 

met twee schuijten op Hooren te moeten varen om daervan rapport gehoort sijnde, voort in 

der sake gedisponeert te worden naer behooren. 
 

 

[in marge: Nieuwe diepinge in de Schermer.] 
 

Is mede goetgevonden dat men den dieper soude aenbesteden het nieuwe Diep nogh te 

verwijden de breette van 4 roeden en sijn daertoe gecommitteert Aerian Heijndriksz. Rabbi, 

Jan Pietersz. Stoop en Pieter Harmensz. van Persijn. 
 

 

[in marge: Passchier Lambertin, damastwerker.] 
 

4en maert 1607 

is gelesen een remonstrantie van Passchier Lambertin, 
 

128 
 

damastwerker, nu woonende tot Haerlem, daerbij hij prezenteert sijn domicilie hier te 

transporteren, en sijne konste hier te exerceren, mits dat hem gedaen, ende voor den tijd van 

ontrent ses jaren sonder interest ondergelaten souden worden, de somme van 3.000 gulden, 

dat men hem mede soude bestellen eenige jongers uijttet weeshuijs ofte elders, ende geven 

vrije wooninge in de brouwerije van St. Elizabetten Gasthuijs; des soude de voorn. Lambertijn 

mede gehouden sijn, eenige persoonen die hem en burgermeesteren souden bequaem dunken, 
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sijnen konste deelagtigh te maken etc. ende is goetgevonden burgermeesteren te authoriseren, 

om met den voorn. remonstrant naerder hierop te handelen, ende metten selven finalijken te 

mogen accorderen. 

 

 

[in marge: Teijlingen en Foreest rapport.] 
 

{203} Is voorts ten selven dage bij de E. Pieter van Teijlingen, burgermeester ende Nanning 

van Foreest, secretaris, gedaen rapport van 't gebezoigneerde opten lesten dagvaert in 's-Hage,  
 

[128 verso] 
 

[in marge: Beschrijvinge ter dagvaert in ’s-Hage.] 
[in marge: Aanneminge van nieu volk.] 
 

is nogh gelesen een missive van de gecommitteerde raden van Hollandt, in dato den 26en 

februari lestleden, daerbij de edelen ende steden werden beschreven om tegens den 5en marti 

toekomende, geresolveert te komen op te bijgaende pointen van de beschrijvinge. De welke 

geleijt sijnde in deliberatie, is op 't 1ste derselver daerbij versoght wordt off men consenteren 

zal tot versterking van de oude ende aenneminge van nieuwe compagnien, te mogen lichten 

de nombre van tien duijsent mannen te voet. 
 

 

[in marge: Nieuwe middelen in voorgaende dagvaerden niet ingewilligt.] 
 

Op 't 2e point, sprekende van de nieuwe middelen in voorgaende dagvaerden niet niet 

ingewillight, is goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen persisteren bij voorgaende 

rezolutien daerop genomen. 
 

 

[in marge: Van nieuwe middelen voor te slaen.] 
 

Nopende nieuwe middelen voor te slaen, is goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen 

mogen aanhooren de voorslagen bij anderen te doen, ende rapport versoeken. 
 

 

129 
 

[in marge: Ordinaris waertgelders.] 

 

Nopende 't point van 't aenemen van de 3.000 waertgelders, over Holland en West-Vriesland, 

volgende den voorslach in de vergaderinge gedaen, is goetgevonden dat de gedeputeerdens 

daerinne sullen mogen conzenteren, indien andere steden van gelijken doen. 

 

 

[in marge: Questieuse pointen op te generale handelinge van de West-Indien.] 
 

{203verso}Is mede goetgevonden dat de gedeputeerdeens sullen mogen bewilligen in de 

submissie van de questieuse pointen ofte generale handelinge van de West-Indien. 
 

 

[in marge: Bezendinge van de naburige potentaten.] 
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Nopende de besendinge van de naburige coningen, is gepersisteert bij voorgaende rezolutien 

daerop genomen. 
 

 

[in marge: Ordre op te verpachtinge, en menage op de oude middelen.] 
 

Nopende 't point van de ordre te stellen op de aenstaende verpachtinge, en te letten op de 

menage van de oude middelen, is goetgevonden dat de gedeputeerdens hiertoe nevens andere 

sullen helpen bezoigneren, ende sonderlinge insisteren op de affschaffinge van de bierstallen 

ten plattenlande, ende verantwoordinge van de bierstekers. 
 

[129 verso] 

 

[in marge: Vernieuwinge placaet op de zijde.] 
 

Sullen de gedeputeerdens mede conzenteren in de vernieuwinge van de placaten, nopende de 

valsheijt in de zijde gepleecht. 
 

[in marge: Van de gedeputeerdens in de Staten Generael, Raed van Staten en de respective 

rekeningen.] 

 

Nopende de continuatie van de gedeputeerdens ter vergaderinge van de Staten Generael, Raed 

van Staten en de respective rekeningen, is goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen 

versoeken een uyt de onse te hebben op de rekeningen van de generaliteyt en hun voorts 

conformeren. 
 

[in marge: Pointen niet affgedaen sijnde.] 

 

Nopende de pointen niet affgedaen in de voorgaende dagvaerden, sullen de gedeputeerdens 

persisteren bij voorgaende rezolutien daerop genomen. 

 

[in marge: Voorvallende saken.] 

 

Nopende de voorvallende saken, sijn de gedeputeerdens gelast, om nevens de anderen ten 

beste van de gemeene saken te helpen resolveren, en hun met de andere te conformeren, dog 

in cas van swarigheyt rapport versoeken. 
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[in marge: Nieuwe contributie in plaatse van de costelijken impost.] 
 

{204} Sijn de gedeputeerdens mede gelast te mogen consenteren in de nieuwe voorgeslagen 

contributie, in plaetse van de costelijken impost, op de raminge en de graden in de leste 

vergaderinge geraemt mits datter zal geschieden nieuwe tauxatie. 
 

 

[in marge: Lakenbereyders versoek, om te hebben sekere ordannantie.] 

 

Op de remostrantie van de lakenberijders, daerbij sij versoeken sekere ordonnantie, is 

goetgevonden deselve te stellen in handen van den E. Doet Jansz. Medenblick, Ariaen 

Heijndrikxsz. Rabbi, Jan Pietersz. Stoop en Jan Jansz. Rijp. Om bij henluiden geexamineert 
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ende de lakenkoopers daerop gehoort, ende voorts aen de vroedschap rapport gedaen te 

worden, om 't selve gehoort voorts gedisponeert te worden naer behooren. 
 

 

[in marge: Handelinge metten dieper geapprobeert.] 
 

Is voorts rapport gedaen bij de gedeputeerdens, gehandelt hebbende metten dieper, ende 

haerluijden bezoigne geapprobeert, behoudelick dat daeruijt gelaten soude worden, het 

articule sprekende van bij verwaijt 
 

 

[130 verso] 

 

weer te werken op dachgelt ende staen zal tot discretie van de heeren burgermeesteren als hij 

in de Schermer niet werken en mag, waer en op wat voet zij hem dan sullen te werke willen 

stellen. 
 

 

[in marge: Nopende de beswaernisse van de buijten gebrouwe bieren in de stadts excijsen.] 
 

16en maert 1607 
is op 't schrijvens van de gedeputeerdens deser stede, sijnde ter dachvaert in 's-Gravenhage, in 

dato den 14en maert voors. in deliberatie van de vroedschap geleijt off men om die van Delft 

te doen bewilligen in de verantwoordinge van de bieren die bij de bierstallen ten plattenlande 

ingeslagen worden, soude verstaen kunnen, om aff te doen die beswaernisse van de stadts 

excijsen voor soo veel de Delffsche bieren daerinne meer als de binnegebrouwen bieren sijn 

beswaert. Dogh en is niet goetgevonden de voors. excijsen soo te verminderen, ten aensiene 

van de onzekere vrughten van de voors. 
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verantwoordinge. Dan soo die van Delft te bewegen waren tot een generale afschaffinge van 

alle de bierstallen ten plattenlande. Dat men in sulken gevalle die van Delft in hare 

gepretendeerde gerieff souden mogen accommoderen. 
 

 

[in marge: Versoek van Jan Dirksz. Dubbelde-Cop.] 
 

Het versoek van Jan Dirkxsoon Dubbelde-Cop om op seker saetlants aan de noortzijde van 't 

Zeggelis te mogen maken een wooninge van 2 deelen lank en een deel breet sonder eenige 

steen daaraan te verwerken ende op belofte van geene tapneringe daerinne te doen etc., is 

afgeslagen. 
 
                                       

[in marge: Te bewilligen in een schorssinge en stilstant van wapenen voor sekere tijt.] 

 

26en maert 
is gedelibereert op de secrete propositie vanwegen hare Hoogheden aen dese Geunieerde 

Provincien gedaen van met deselve als met vrije staten, provincien en republiequen te 

handelen op een perpetuele vrede ofte bestant van eenige jaren ende bij provisie te maken een 

schorsinge ende stilstant van wapenen voor den tijt van 8 

 

[131 verso] 
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maenden. Ende goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen, nevens andere leden, mogen bij 

provisie bewilligen in de schorsinge van wapenen voor den voors. tijt. 

 
                                       

[in marge: Teijlingen, Steenhuijs en Foreest rapport. ] 
 

29en april 1607 

is bij de heeren burgermeesteren Pieter van Teijlingen ende Jacob Steenhuijs ende den 

secretaris Nanning van Foreest gedaen rapport van 't gebezoigneerde opten lesten dagvaert in 

’s-Gravenhage. 
 

 

[in marge: Questien tusschen die van Graft en Rijp.] 
 

Ende bij occasie van “t selve rapport is naer deliberatie goetgevonden dat de gedeputeerdens 

gaende ter dagvaert in 's-Gravenhage hun nopende de questien ende geschillen tusschen die 

van Graft ende Rijp souden mogen conformeren mette andere steden. 
 

 

[in marge: beschrijvinge in 's-Hage. ] 

[in marge: Van de middelen nogh niet eenpaerlick ingewilligt sijnde.] 

 

{205} Is voorts ten selven dage een missive van de gecommiteerde raden in Holland, in dato 

den 20en deser, daerbij de edelen en de steden werden beschreven om tegens 
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den lesten derselver maendt in Den Hage te komen ende te helpen resolveren op de bijgaande 

pointen van de beschrijvinge. Ende nopende 't 1e point sprekende van te letten op de 

jegenwoordige gesteltenisse der landen in 't generael ende van Holland ende West-Vriesland 

in 't particulier soo ten aensien van de lasten van den oorloge als van de conzenten ende 

middelen van contributien ende specialicken op 't inwilligen van de middelen die nogh niet 

eenpaerlick ingewillicht sijn etc. En de difficulteijten te submitteren etc., is goetgevonden  dat 

de gedeputeerdens op den welstant der landen sullen helpen letten sooveel doenelick. Ende 

nopende de nieuwe middelen niet ingewillicht sijnde sullen persisteren bij voorgaende 

resolutien daerop genomen. Sonder nopende de middelen bij dese stede gedifficulteert toe te 

staen eenige submissie ofte overstemminge. 

 

[in marge: Vernieuwinge van de Unien.] 

 

Nopende het 2e point houdende verscheijde pointen vervatet in een missive van de heren 

Staten Generael in dato den 
 

[132 verso] 

 

12den deser en onder anderen de vernieuwinge van de Unien annis '75 en '76 opgericht etc., 
is goetgevonden dat de gedeputeerdens hun dienaegaende souden mogen conformeren. 
 

 

[in marge: Nopende de drieduysent waertgelders.] 
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Sijn mede gelast te helpen effectueren de rezolutie genomen nopende de drieduijsent 

waertgelders over Hollandt ende West-Vrieslandt aen te nemen. 
 

 

[in marge: Voorgevallen advijsen en occurentien. ] 
 

Beroerende de occurentien ende advijsen zedert het scheijden van de leste dagvaert 

voorgevallen, sullen de gedeputeerdens ten meesten dienste der landen helpen resolveren ende 

in cas van swarigheijt rapport versoeken. ‘ 
 

 

[in marge: Gereserveerde pointen.] 

 

{205verso} Nopende de gereserveerde pointen van voorgaende dagvaerden sullen de 

gedeputeerdens persisteren bij voorgaende rezolutien daerop genomen. 

 

 

[in marge: Advocaet fiscael voor de Hove van Holland.] 
 

Sullen mede procederen tot nominatie van een advocaet fiscael voor den Hove van Hollandt 

ende hun voegen met den apparentste. 
 

 

[in marge: Furnissement van penningen.] 
 

Nopende 't versoghte furnissement van genoegsame penningen 
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tot betalinge van 't volk van oorloge ende schulden der landen etc. sijn de gedeputeerdens 

gelast om hen daarinne mette willige steden te conformeren. 

 

 

[in marge: Voorvallende saken.] 
 

Nopende de voorvallende saken sullen haer de gedeputeerdens met anderen mogen 

conformeren, dog in cas van swarigheijt rapport versoeken. 
 

 

[in marge: Beroerende 't beschieten van de nieuwe kamer op de Oude Doelen.] 
 

Ten selven dage is nogh goetgevonden op de remonstrantie van de capiteijns ende gemene 

adel van de Oude Schuttersdoelen, burgermeesteren te authoriseren om met Lambert 

Willemsz. Sellecaert op de voet van de voorgaende rezolutien dienaengaende genomen te 

handelen nopende sijne dachgelden van 't beschieten van de nieuwe kamer op te voors. 

Doelen soo na als doenlick sal sijn. Ende ingevalle hij aen't werk niet en is te krijgen om 

alsdan 't werk aen een ander te mogen besteden soo na als zij sullen kunnen accorderen. 

 

[in marge: Van een brugge over de Oudegracht.] 
 

Op 't versoek van Claes Nanninxz Houtkoper en Willem Cornelisz Druijff om te hebben 
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[133verso] 

 

een brugge over de Oudegracht, sijn burgermeesteren geauthoriseert om te maken een bestek 

ende Claes Nanninsz Houtkoper daerop te horen waervoor hij deselve soude willen 

aennemen. Ende voorts onderstaen wat de gemene bueren daer toe souden contribueren ende 

wat de stadt. Ende de sake voorts off te handelen. 
  

 

[in marge: Lambert Jansz tot meter van de kalk. ] 
[in marge: Ordre tegens de quade pannen ende steen.] 
 

{206} Op 't versoeck van Lambert Janssoon is goetgevonden denselven te committeren tot 

stedemeter van de kalk op alsulke ordre ende zalaris als bij de gedeputeerdens van de 

vroedschappe sal worden geraemt. Ende sijn daertoe genomineert de E. Heijndrik Floorisz, 

Jan Jansoon Rijp ende Jacob Dierten Houtkoper. Ende is mede goetgevonden dat deselve 

gedeputeerdens teffens mede sullen concipieren eenige ordre tegens 't gebrek 't welk 

bevonden werde in de steen ende pannen die hier ter stede werden verkoght. 
 

 

[in marge : Collatie van de vicarije van heer Hugo.] 
 

Sijn gelesen de requesten van Aris Heijndriksz op Langedijk, de weduwe van mr. Gerrit 

Toircorst, Isbrant Arentsz van  
 

134 

 

der Velde ende Aelbert Simonsz van Amsterdam om te hebben de collatie van de vicarije 

vacerende door het overlijden van Pieter Berentsz. van der Velde. Ende is goetgevonden 

burgermeesteren te authoriseren om hun te informeren op de bequaemheijt van Cornelis 

Arentssoon, de soon van Arent IJsbrantsz. ende van de soone van de voornoemde 
mr. Gerrit. Ende de voors. vicarije te mogen confereren op de bequaemste van beijde. Ende 

ingevalle van even bequaem te sijn te mogen prefereren de voornoemde Cornelis Arentsz. 
 

 

[in marge: Heijndrik Cornelis gegunt sijn houtsagersmolen te transporteren aen de Zuijtsijde 

van ’t Zeggelis.] 

 

Op 't versoek van Heijndrik Cornelisz, meester van de houtsagersmolen buijten deser stede, is 

denselven gegunt zijn molen te mogen transporteren aen den zuijtsijde van 't Zeggelis 

tusschen de ruijterstuijn ende de papieremolen, ter plaetse hem bij burgermeesteren off 

fabriekmeesteren aen te wijsen. Ende een vaert door de trekwegh te mogen schieten mits daer 

leggende ende  
 

[134 verso] 
 

t’sijnen koste onderhoudende een bequaem bruggetge als bij de ruijtersthuijn. Ende is hem 

mede gegunt op zondagen te mogen malen gelijk de corenmolens mogen doen. 
 

 

[in marge: Jan Dirkx Dubbelde-Cop geaccordeert 't timmeren van een huijsje aen de zuijtsijde 

van 't Zeggelis.] 

 



273 
 

{206verso} 't Versoek van Jan Dubbelde-Cop om een huijsgen te mogen timmeren aen de 

zuijtsijde van 't Zeggelis is geaccordeert onder conditie van den brant als anderen. Ende 

voorts ingevalle hij bevonden wert op tapperije, sluijkerije ofte ander quaet regiment, 't selve 

datelicken gedemolieert te worden. Ende voorts op sulke lengte, breete ende hoogte ende op 

sulke plaetse als hem zal worden aengewesen. 
 

 

[in marge: Reformateurs van de schole.] 
 

Is voorts de burgemeester mr. Jan van Wittendel gecommitteert om nevens Perzijn ende 

Cappelman ende de twee jongste predikanten te bezogneren op de reformatie ende nieuwe 

ordre van de schoole deser stede. 
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 [in marge: Collatie van de vicarije van heer Hugo op Cornelis Arentsz van der Velde.] 

 

3e Maij 1607. 
Gehoort het rapport van burgermeesteren nopende de beqaemheijt van de respectieve 

kinderen van Arend IJsbrantssoon ende meester Gerrit Toircorst. Ende dat sij omme redenen 

de voors. vicarije hadde geconfereert aen Cornelis Arentssoon de soon van Arend 

IJsbrantssoon voornoemd, mits dat deselve den tijd van ses jaren lank aen de weduwe van de 

voornoemde meester Gerrit uijt sal reijken uijt het innekomen van de voors. vicarije de 

somme van 25 gulden ’s jaars. Is goetgevonden de voorzeide collatie te approberen ende te 

confirmeren. 

 

 

[in marge: Een schoolmeester in de benedenschole.] 
 

{207} Sijn voorts burgermeesteren geauthoriseert om bij provincie een schoolmeester in de 

benedenschole in plaetse van Jacob Orleo te committeren ende dat het rapport van de 

gedeputeerdens totte de reformatie van de schole gehoort sijnde voorts gelet zal worden off 

men een tweede schoolmeester in de voors. schole sal stellen ofte niet. 
 

 

[135 verso] 

 

[in marge: Auditeurs van de rekeningen van de collecteurs van de schoorsteengelden.] 

 

Sijn voorts de E. Doctor Janssoon Medenblik, Jan Pietersz Stoop ende Pieter Dirksz 

Vleijshouder gecommitteert tot hooringe van de rekeningen van de meester Pieter Oolofszoon 

ende Claas Lambertssoon als collecteurs van de respective schoorsteengelden omme geslagen 

annis 1600 en 1604. 
 

 

[in marge: Auditeurs van de rekeningen van de collecteurs van de bier- en turffexcijs.] 
 

Sijn nogh de voornoemde Medenblik en Ariaen Heijndriksz Rabbi gecommitteert tot horinge 

van de rekeninge van wijlen Jan Lubbertssoon ende Jacob Dierten als collecteurs van de stede 

bier- en turffexcijs van de jare 1605. 

 

 

[in marge: Beschrijvinge tot Hoorn.] 
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[in marge: Nopende de repartitie van de 300m libra over desen quartiere.] 

 

Is voorts gelesen de missieve van de gecommitteerde raden tot Hoorn, in dato den 26e april 

lestleden daerbij de respective steden van desen quartiere werden beschreven om tegens den 

3e deser te komen geresolveert op de bijgaende pointen. Ende nopende het 1e point van te 

maken een repartitie van de quote deser quartiere in de 300m libra over de steden 

geconsenteert sullen de  
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gedeputeerdens adviseren, dat men deselve soude mogen vinden over de respective 

comptoiren; off andersints mogen amplecteren de favorabelste voet die bevonden zal kunnen 

worden 
 

[in marge: van de 50m libra in de liquidatie gebracht geroijeert.] 

 

{207verso} Beroerende de 50m libra die in de leste liquidatie tegens die van Holland sijn 

geroijeert overmits de onkosten van de equipage soo veele hoger waren gebraght als in den 

voorleden jaren is goetgevonden deselve betalinge staende te houden. 
           

 

[in marge: Inninge der restanten van de imposten.] 

 

Nopende de inninge van de restanten van de imposten etc. sullen de gedeputeerdens 

goetvinden dat men alle debvoiren daer toe zal doen ende reelijckheden ende uijterlijckheden 

tegens den pachters zal doen procederen. 
 

 

[in marge: Uijtschrijvinge van de verpondingen.] 

 

Nopende de uijtschrijvinge van de verpondingen is goetgevonden deselve te doen op den voet 

van de voorleden jare. 
 

 

[in marge: Rekeningen der 40ste en 30ste penning.] 
 

Sullen nog mogen goetvinden de rekeningen van de 
 

[136 verso] 

 

secretarissen v an den ontvang van de 40ste en 30ste penning respective te doen horen door de 

rekenmeesters van de rekeningen van de respectieve ontfangers.  
 

 

[in marge: ’t Zalaris van de ontfangers der lastgelden.] 

 

Nopende ’t zalaris van de ontvangers van de lastgelden ende hare contrarolleurs sullen 

goetvinden dat de gecommitteerde raden sullen werden geauthoriseert om de selve zalarissen 

te begrooten. 
 

 

[in marge: Verzoek van Claas Pietersz om verhogen van alimentatie.] 
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Nopende ’t versoek van Claas Pietersz eertijts conventuale in Sinte Pieters dat om te hebben 

verhoginge van sijne alimentatie sullen hun de gedeputeerdens mogen conformeren. 
 

 

[in marge: Van ’t sommeren der vermogenste dorpen, tot opbrenging van 20 off 30m libra.] 
 

Nopende ’t sommeren van de vermogenste dorpen, om bij anticipatie op hare verpondingen 

binnen 14 dagen op te brengen 20 off 30.000 libra mits daer van genietende intrest etc., sullen 

de gedeputeerdens ’t selve niet goetvinden. 
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 [In marge: Continuatie van de 30m libra gelicht voor de admiraliteijt.] 
 

{208} Sijn nog gelast om te mogen conzenteren in de continuatie nog voor den tijd van een 

jaer van de 30m libra, bij de respective ontvangers voor die van de admiraliteijt ende in 

minderinge van de hare zubsidie over twee jaren gelicht, 
 

 

[in marge: Nopende ’t diepen in ’t Zeggelis.] 
 

Is nog ten selven dage goetgevonden, dat men de dieper bij provincie sal laten werken in ’t 

Zeglis, ende wegnemen de meeste ondiepten, ende dat voorts Heijndrik Florisz mitsgaders 

Ariaen Heijndriksz Rabbi, Jan Pietersz Stoop en Pieter Harmansz van Persijn met 

fabrijkmeesteren deser stede hun middelertijt bij peijlinge opte diepte ende ondiepte van ’t 

Zeglis sullen informeren, om ’t selve gedaen, diepinge van dien den voors. dieper, off in 

dagwerk, off bij parken aenbesteet te mogen worden. 
 

 

[in marge: Steenhuijs en Foreest rapport.] 
 

14e maij 1607 
bij de E. Jacob Willemsz Steenhuijs burgermeester, ende  
 

 

[137 verso] 
 

Nanning van Foreest, secretaris, gedaen rapport van ’t geene tot nog toe opte vergaderinge in 

’s-Gravenhage was bezogneert ende is dienvolgende op eenige difficulteijten aldaer 

voorgevallen geresolveert soo volght. 
 

 

[in marge: eenige pointen concernerende de handelinge met de eertshertogen.] 
 

Eerst nopende eenige formuliteijten ende disputen gemoveert op ’t zegel van de eertshertogen, 

aen de acte van surcheance offte schorssinge van de wapenen etc., sijn de gedeputeerdens 

gelast om hun met de andere steden dien aengaende te mogen conformeren, 

 

 

[in marge: Vaert op westen.] 
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Sullen de gedeputeerdens op te propozitie vanwegen de eertshertogen gedaen, mogen 

bewilligen in de revocatie van onse schepen van oorloge gegaen sijnde na westen, mits dat de 

piraterije van de Duijnkerkers ende andere schepenen in de andere havenen van Vlaenderen 

toegemaekt souden cesseren. 
 

{208 verso} Sullen voorts mogen goetvinden dat het woord invasie begrepen in de acte van 

schorssinge van wapenen         
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geextendeert soude werden tot alle excursien ende uijtlopinge van soldaten, indien die sake 

daertoe gebracht kan worden. 

 

 

[in marge: Van een generael paspoort bij den agent van de eertshertoge versocht.] 

 

Sullen voorts mogen adviseren op ’t versoek van de agent van de eertshertoge, om te hebben 

een generael paspoort etc., dat men ’t selve versoek beleefdelijk behoort te excuseren, dog 

sullen mogen conzenteren dat sijn paspoort worde geextendeert, tottet overbrengen van de 

acte van aggreatie van de Coning van Spagnien als die gekomen sal zijn, dog sullen haer 

eijntelicken mogen conformeren. 

 

 

[in marge: Nopende de uijtwisseling van eenige gevangenen deser lande, tegens seker 

luijtenant.] 
 

Sijn voorts gelast om te mogen conzenteren, dat tegens de relaxatie van de gevangenen deser 

landen tot Duijnkerken sittende, weder ontslagen soude worden seker luijtenant van de andere 

zijde, genaemt Muijlert, sittende in Zeelandt en dat men daertoe bij die van Zeelandt zal 

arbeijden;    

 

[138 verso] 
 

[in marge: Verantwoordinge van de bierstekers in de steden en ten plattelande.] 
 

Is mede goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen mogen conzenteren in de vergelijkinge 

van de buijten en binnen gebrouwen bieren hier ter stede, in de stadts excijsen, indien die van 

Delft beweegt kunne worden om te bewilligen in de verantwoordinge van de bieren, die 

ingeslagen worden bij de bierstekers soo in de steden als ten platten lande. 

 

 

[in marge: Bedijkinge van de Beemster.] 
 

Beroerende de bedijkinge van de Beemster bij eenige koopluijden versocht; sullen de 

gedeputeerdens daerinne mogen bewilligen mits dat de supplianten dese stede sullen geven 

contentement, nopende de interesten en prejuditien die daerinne voor deser stede soude 

mogen bevonden worden. 
 

[in marge: Versoek Willem Claasz Puijtman.] 

 

{209} ’t Verzoek van Willem Claasz. Puijman, om aengenomen te worden tot waegmeester 

ordinaris op sekere jaerlicx tractement, is afgeslagen.  
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139 

 

[in marge: Steenhuijs en Foreest rapport.] 
 

21en Junij 1607 
is bij de E. Jacob Willemssoon Steenhuijs, burgermeester, en de Nanning van Foreest, 

secretaris, gedaen rapport van 't gebezoigneerde opten lesten dagvaert in 's-Gravenhage. 

 

 

[in marge: Wittendel rapport.] 
 

Heeft nog de burgermeester Wittendel ten selven dage rapport gedaen van 't gebezogneerde 

opten lesten dachvaert tot Hoorn. 
 

 

[in marge: Rabbi, tot horinge der rekeninge van de ontvangers.] 
 

Is voorts op't schrijvens van de gecommitteerden raden tot Hoorn, in dato den 25en meij 

lestleden, goetgevonden te committeren, tot horinge van de rekeninge van de respective 

ontvangers van desen quartiere, Adriaen Heijndriksz. Rabbi. 

 

 

[in marge: Versoek van de voerluijden.] 
 

Is mede op't versoek van de gemeene voerluijden goetgevonden, dat bij proviso bij keure 
geordonneert zal worden, dat geene anderen als die geene die binnen deser stede en de 

jurisdictie van dien woonende, ende geseten sijn, tot geene tijden van 't jaer (uijtgesondert 

Paesch- en Pinxtermaendag ende de Schoreler markten) 

 

[139 verso] 
  

eenige vraghten hier ter stede sullem mogen aennemen, op de verbeurte van vier gulden de 

eene helft tot proffijte van den officier, en de andere helft tot proffijte van de weesen; 

welverstaende dat de voerluijden hier komende, uijt andere steden sullen mogen vragt 

aennemen, gelijk als onse voerluijden binnen die steden daer die vandaen komen mogen doen. 
 

[in marge: Nopende 't ligten van der weeskinderen penningen.] 

 

{209verso} is voorts gedelibereert, off men nog soude continueren de rezolutien van den 5en 

julij 1605, nopende 't opnemen van de weeskinderen penningen. Ende is goetgevonden dat 

deselve rezolutie nog effect sal hebben, tot dat de stadt van de hooger renten zal wesen 

ontlast, ende dat daerna deselve rezolutie zal ophouden en de cesseren. 
 

 

[in marge: Beschrijvinge in ’s-Hage.] 
 

13en julij 1607 
is gelesen een missive van de gecommitteerde raden van Hollandt, in dato den 2en deser,  
daerbij de Edelen ende respective steden werden beschreven. 
 

 

140 
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om in Den Hage te komen tegens den 16en derselver maend, gelast om te helpen bezogneren 

op de bijgaende pointen van beschrijvinge, de welke geexamineert sijnde. 

 

 

[in marge: Van de gereserveerde pointen.] 
 

Is op't 1e derselver pointen sprekende van de pointen in voorgaende dagvaerden niet 

affgedaen; goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen persisteren bij voorgaende rezolutien 

dien aengaende genomen. 
 

 

[in marge: Rezumptie ordonnantien van de gemene middelen in julio verpacht werdende.] 
 

Op't 2e point is goetgevonden dat de gedeputeerdens die ordonnantien van de gemeene 

middelen die in julio verpacht sullen worden, sullen helpen resumeren ende ten meesten 
dienste van de gemene saken arresteren, dog nopende de ordonnantie op't gemael, sullen 

insisteren dat daerinne expresselicken zal worden gestelt, dat het brood gaende uijt de steden 

na andere plaetsen, soude vrij sijn van de vordere impost, ten minsten 't gene te lantwaert 

gaet, off op de schepen gelevert wort. 

 

 

[140 verso] 

 

[in marge: Nopende de 300m libra tot vervallinge van't kort van de middelen.] 
 

Op't 3e point, daerbij versogt wort 300m libra tot vervallinge van't cort van de middelen over 

de maenden van augusti, septembri en octobri; sijn de gedeputeerdens gelast om te aenhooren 

de voorslagen bij de andere leden dienaengaende te doen, en haer mette selven mogen 

conformeren ten ware sij bevonden de selve te strecken meer tot laste deser stede, als van 

anderen in welken gevalle sij sullen rapport versoeken. 
 
  

[in marge: Bezoigne mette ambassadeurs van Engeland en Vrankrijk.] 

 

{210} Beroerende de handelinge en de bezoigne mette ambassadeurs van Hare Maijesteiten 

van Vrankrijk ende Groot Brittannien; is goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen aenhoren 

waerop 't voors. bezoigne berusten zal, ende 't selve overschrijven aen hare principalen. 

 

[in marge: Voorvallende saken.] 

 

Nopende de voorvallende saken, is goetgevonden dat de gedeputeerdens hun dienaengaende 

met de beste en de meeste stemmen sullen mogen conformeren, dog in cas van swarigheijt 

rapport versoecken. 
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[in marge: Publicatie van de nieuwe verpondingen.] 
 

Is voorts ten selven dage goetgevonden dat men eerstdaegs publicatie zal doen van de nieuwe 

verpondingen voor den loopende jare 1607, ende is totte collecte van dien gecommitteert 

Barthout Loeven, mits dat hij voor de expiratie van dit lopende jaer, sijn rekeninge zal doen 

van de verpondingen van den voorleden jare 1606. 
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[in marge: Peijne van de gene die om de verpondingen werden geexecuteert.] 

 

Is voorts goetgevonden om te vorderen de betalinge van de oude verpondingen, dat den  

officier voortaen zal trecken tot lasten van den genen die hij uijt sake voors., datelicken zal 

executeren, den 20en penning van de somme daerover de executie wert gedaen; 

 

 

[in marge: Een bequame plaetse te despicieren voor de gevangenen.] 
 

Is voorts goetgevonden burgermeesteren te authoriseren, om met fabrijkmeesteren te 

dispicieren een bequame plaetse, daer men de gevangenen bequamelick en sekerlick sal 

mogen logeren. 
 

 

[in marge: Versoek van de Kerkenraedt.] 
 

Op te propositie van de gedeputeerdens van de kerkenraed deser stede,  
ten eijnde de soone van Pieter Cornelis, dienaer des 

 

[141 verso] 
 

Goddelicken woorts hier ter stede, beroepen soude mogen worden tot een medebehulper 
van sijne vader, is naer deliberatie goetgevonden de sake voor alsnog te stellen in state. 
 

 

[in marge: Versoek van de Deken en de raets van’t smitsgilde.] 
 

{210} Op't versoek van de Deken en de raets van 't smitsgilde is goetgevonden te 

committeren de E. Heijndrik Florissoon, Doet Janssoon Medenblik en Jan Pietersz Stoop, om 

te resumeren de ordonnantien off gildebrief van de voors. supplianten, ende nopende de 

articulen daerinne veranderinge wert versocht, rapport te doen, ende de vroedschap te dienen 

van haerluijden advis. 
 

 

[in marge: Kinderen van zaliger Hark Boonstoppel, te dechargeren van de inninge der 

restanten van de verpondinge.] 
 

Op't versoek van de kinderen en erffgenaemen van zaliger Hark Claessoon Boonstoppel; is 

goetgevonden de selve te dechargeren van de inninge van de restanten van de verpondinge 

mits dat sij sullen doen rekeninge, bewijs en reliqua van haer zaliger vaders en haerluijden 

ontfank, ende mits dat zij van de restanten niet 
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ontfangen sijnde geen zalaris en sullen genieten; ende sijn gecommitteert tot auditeurs 
van de selve rekeninge Adriaen Heijndriksz. Rabbi, Pieter Dircksz. Vleijshouder, Jan Jansz. 

Rijt en de Pieter Harmansz. van Persijn. 
 

 

[in marge: Inninge der restanten van de verpondinge, ende collecteurs derselven.] 
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Ende is voorts goetgevonden Heijndrik Florissoon, nevens den collecteur van de lopende 

verpondinge, te committeren tot inninge der voors. restanten mits dat elk daervan in 't geheel 

genieten zal gewoonlick ofte ordinaris zalaris. 

 

 

[in marge: Prolongatie van't afbreken der rietdaken.] 
 

Is voorts goetgevonden dat den tijd van't affbreken van de rietdaken, genomen Sint Jacob, sal 

worden geprolongeert tot Sinte Matteus daeraenvolgende, soo voor desen als navolgende 

jaren. 
 

[in marge: Versoek van Adriaen Stuijling, nopende 't veranderen van sijn dak.] 

 

't Versoek van Adriaen Evertsz. Stuijling, om nopende de veranderinge van sijn dak te hebben 

prorogatie voor den tijd van een jaer, is omme redenen geaccordeert. 

 

[142 verso] 
 

[in marge: Versoek van Claes Bol om te hebben prorogatie in't veranderen van sijn dak.] 
 

Op't versoek van Claes Jansz. Bol, om nopende de verandering van rietdak, te hebben 

prorogatie van twee jaeren mits alsdan sijn huijs vernieuwende ende timmerende twee 

vierkanten hoog; is goetgevonden op deselve conditie hem te gunnen prorogatie tot maij 

1609, mits alsdan voor maij affbrekende. 
 

 

[in marge: Versoek van meester Lucas Brandenburg tot Heusden om aengenomen te worden 

tot stads medicum.] 
 

{211} Op't versoek van meester Lucas Brandenburg, nu woonende tot Heusden, om hier ter 

stede aengenomen te mogen worden tot stadts medicum op ordinaries tractement off 
andere jaerlicxe recognitie etc., is goetgevonden alvoorens hierop te disponeren, dat de 

gedeputeerdens gaende ter dagvaert, soo veel doenlick na des suppliants ervarenheijt en de 

comportement te vernemen, om daervan rapport gedaen sijnde, op des suppliants versoek te 

disponeren soo bevonden zal worden te behoren. 
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[in marge: Versoek van de schippers.] 

 

Op ‘t versoek van den deken ende raets van ’t schippersgilde, is bij forme van interpretatie 

van haerlieder ordre, dat geen schepen in ’t veer en sullen mogen varen, dan die hare 

behoorlicke lasten geladen hebbende, acht duijmdrijvers hebben, beneden de onderste 

spijgaten. 
 

 

[in marge: Wittendel en Foreest rapport.] 
 

23en augustus 1607, is bij den E. Meester Johan van Wittedel, burgermeester, ende  
Nannink van Foreest, secretaris, rapport gedaen van ’t gebezogneerde op den lesten dagvaert 

in ’s-Gravenhage. 
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[in marge: Versoek vanwegen ’t kind van Jan d’Wael.] 

 

’t Versoek vanwegen ’t kind van Jan deWael, brandewijnbrander, gedaen om ’t selve kind  

in ’t weeshuijs te hebben, is affgeslagen; maar sijn de huijssittenmeesteren gelast, om ’t selve 

kind aen te nemen en te versorgen. 
 

 

[in marge: Dagvaert in ’s-Hage.] 
 

3en september is gelesen een missive van de gecommitteerde raden van Holland,  
in dato den 25en  
 

[143verso] 
 

augustus lestleden, daerbij de Edele ende respective steden werden beschreven, om tegens den 

3en september voors. in Den Hage te komen, ende hare gedeputeerdens te senden, om te 

helpem resolveren op de bijgaende pointen van de beschrijvinge; dewelke geleijt sijnde in 

deliberatie. 
 

 

[in marge: Pointen niet affgedaen sijnde.] 
 

Is op ‘t 1e derselver goetgevonden, dat de gedeputeerdens nopende de pointen in de drie leste 

dagvaerden niet affgedaen, sullen persisteren bij voorgaende rezolutien dienaengaende alhier 

genomen. 
 

 

[in marge: Handelinge mette ambassadeurs van Vrankrijk ende Engelant.] 
 

{211verso} Op ‘t 2e point, van mette ambassadeurs van Vrankrijk ende Engeland te adviseren 

ende resolveren, op alle pointen den welstant der landen concernerende; is goetgevonden, dat 

de gedeputeerdens desen aengaende naerder rapport sullen versoeken. 

 

 

[in marge: Nopende de verminderinge van de omslagen over de landen.] 
 

Op ‘t 3e point is verstaen dat de gedeputeerdens voor alsnogh geene vermindering en sullen 

toestaen in de  
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ommeslagen over de landen ten ware datter andere middelen in plaetse werden gevonden in 

welken gevalle eenige verminderinge toegestaen sal mogen worden, generalicken soo wel 

over de weijd- als corenlanden. 
 

 

[in marge: Weeringe van frauden.] 

[in marge: Vergelijkinge van de excijsen op de buijten en binnen gebrouwen bieren.] 
 

Op ‘t 4e point, sprekende van de weringe van de frauden in’t stuk van de gemeene middelen 

etc., sijn de gedeputeerdens gelast daertoe ten besten te helpen resolveren ende specialicken te 
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mogen conzenteren in de acte nopende de vergelijkinge van de excijsen, op de buiten ende 

binnen gebrouwen bieren, geconcipieert. 
 

 

[in marge: Verantwoordinge van de bieren bij de bierstekers in te leggen.] 
 

Des is mede verstaen ende geresolveert, dat men hier ter stede dadelicken soude treden in’t 

maken van een ordre op de verantwoordinge van de bieren bij de bierstekers alhier in te 

leggen. 
 

 

[in marge: Beter benefitie van de oude middelen.] 

 

Op ‘t 6e en leste point; is goetgevonden de gedeputeerdens te lasten, om tot beter benefitie van 

de oude middelen 

 

[144verso] 
 

ten meesten dienste der landen te helpen resolveren. 
 

 

[in marge: Ordonnantie op de piloten.] 
 

Nopende ’t concipiëren van sekere ordonnantiën, concernerende de piloten; sullen de 

gedeputeerdens hun met de zeesteden, ende andere leden van de vergaderinge gen 

conformeren. 

 

 

[in marge: Versoek van die van Den Hage, om te hebben cessie in de vergaderinge der 

Staten.] 

 

{212} Nopende ’t versoek van die van Den Hage, om in de vergaderinge van de Staten mede 

te compareren; sijn de gedepudeerdens gelast ’t selve versoek aff te slaen. 
 

 

[in marge: Verkortinge van de extraordinaris processen.] 

 

Is nog tot verkortinge van de processen, in materie van impost, goetgevonden dat 

commissarissen hun voortaan sullen reguleren naar de generale ordre van de Heeren Staten; 

behoudelick dat zij in plaetse van te vergaderen van 3 tot 3 dagen, sullen recht sitten van 8 tot 

8 dagen; ende sijn burgermeesteren geauthoriseert, om den procureurs aen te seggen dat zij 

hun daerna sullen hebben te reguleren. 
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[in marge: Nopende de quade bejegening van onse schippers tot Amsterdam.] 
 

Voorts alsoo eenige van onse schippers tot Amsterdam in ’t aennemen van haer vragten, 

weder eenige swarigheijt is bejegent geweest, die daerna op ’t schrijven van burgermeesteren 

affgeschreven is, ende nu eenige gedeputeerdens van Amsterdam hier ter stede sijn, is 

goetgevonden deselve te defroijeren; ende ook dat burgermeesteren bij dese occasie, deselve 

van de voors. sake aenspreken, ende versoeken tot onderhoudinge van alle goede nabuerschap 

ende conniventie tegens onse schippers. 
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[in marge: Negotiatie van 200m gulden]. 

 

Op te propositie van de E. Cornelis Mathijsz. Schagen, gecommitteerde in ’t collegie tot 

Hoorn; is goetgevonden dat de 200m libra, nog resterende aen de 400m libra, bij de Staten van 

Holland en West-Vriesland geconsenteert, bij negotiatie over de comptoiren gevonden sullen 

mogen worden. 
  

 

[145verso] 
 

[in marge: Bedijkinge van de Beemster.] 

 

16en september 1607 

is in de vroedschappe voorgelesen het povisioneel accoord tusschen den dijkgraaff, hooft 

ingelanden en heemraden van de Uijtwaterende Sluijsen ter eenre, en de hooftingelanden van 

de Beemster ter andere zijde, nopende de bedijkinge van deselve Beemster op den 4e deser  
op’t behagen van de principalen gemaekt; ende naer voorgaende deliberatie goetgevonden 
 ’t selve te approberen. 
 

 

[in marge: De burgermeester Wittendel rapport.] 
 

{212verso} Heeft voorts ten selven dage de burgermeester Wittendel gedaen rapport van’t 

bezogneerde in ’s-Gravenhage opten dagvaert, totten 15en deser incluijs. 
 

 

[in marge: De secretaris van Foreest rapport.] 

 

3en october  

is bij den secretaris van Foreest gedaen rapport van’t bezogneerde opten lesten dagvaert in 
’s-Gravenhage totten lesten septembris lestenleden toe.  
 

 

[in marge: Eenige boeken te kopen te kopen tot Leijden, voor des stadtslibrije.] 

 

Is ten selven dage goetgevonden, dat Aeriaen 
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Heijndriksz. Rabbi, met een van de predikanten hun sullen transporteren naer Leijden, om 

aldaer in sekere auctien, ten behoeve van des stadtslibrije, eenige boeken te mogen kopen, tot 

een somme van vier hondert gulden off daer ontrent. 
 

[in marge: Nopende ’t kopen van de heerlickheden van Egmont. 
 

Is nog voorgedragen, dewijle de heerlickheden van Egmont nu alle dagen verkoft soude 

worden, bij decreet van den Hove, off ook geraden soude sij deselve voor dese stede te kopen 

off niet. Ende naer deliberatie verstaen, al soo naer apparentie de penningen daertoe nodig, 

sonder groote belastinge van de burgerije niet gevonden en souden kunnen worden, dat men ’t 

selve soude nalaten. 
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[in marge: Rapport der auditeurs van de rekeningen van den collecteur van’t schoorsteengeld. 

’t Quaet geld bij hem ontfangen. Extraordinaris moeijte.] 

 

Is voorts bij de gedeputeerdens ter auditie van de rekeningen van mr. Pieter Oolofszoon als 

collecteur van ’t schoorsteengeld, omgeslagen anno 1600, gedaen rapport ende ’t selve 

gehoort, op de opengebleven pointen goetgevonden 

 

[146verso] 
 

ende geresolveert, dat de voornoemde collecteur over ’t zalaris van sijnen ontfang zal 

genieten tweehondert gulden. Item nopende ’t quaet geld bij hem onfangen, dat ’t selve hem 

vergoet, off daervan weder uijtgeve gemaeckt zal mogen worden. 
Maar aengaende zijne extraordinaris moeijten, arbeijt, en vacatien, dat deselve sijne 

condependent van zijne collecte, bij hem daervooren niet en zal worden genoten. Des is mede 

verstaen dat de voornoemde collecteur, ten believe van burgermeesteren nog vijff off ses 

weken zal vaceren, tot inninge van de restanten die eenigsints recouvrabel sullen zijn. 
 

 

[in marge: Claes Lambertszoon, collecteur van‘t 2e schoorsteengeld.] 

 

Ende is voorts verstaen dat Claas Lambertszoon als collecteur van het 2e schoorsteengeld hier 

ter stede omgeslagen, op gelijke maniere zal worden getracteert als vooren. 

 

 

[in marge: Ordonnantie van St. Eloisgilde.] 

 

Is voorts op ’t rapport van de gedeputeerdens, gevisiteert hebbende de remonstrantie 
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en ordonnantie van St. Eloisgilde, goetgevonden te approberen de alteratiën, ampliatiën ende 

correctiën bij de voorn. gedeputeerdens in deselve ordonnantie gedaen ende op de bijgaende 

requeste nog goetgevonden, de voorschreve ordonnantie te ampliëren met een articule 

importerende dat alle diegeene die hier ter stede eenig ijser off staelwerk buijten deser stede 

gemaeckt sijnde te koop houden, alle jaren sullen betalen 18 stuivers te appliceren1  
⅓ voor de arme wesen, ‘t 2e ⅓ voor de arme van’t gilde en het leste ⅓ ten proffijte van 

draedts van ’t selve gilde. 

 

 

[in de marge: ’t Versoek van Timen Woutersz. panneman.] 
 

Op ’t versoek van Timen Wouterssoon, panneman is verstaen dat den suppliant zal betalen de 

verpondingen die hij nog schuldig is over de jaren dewelcke hij het huijsken in questie off self 

gebruijckt off aen anderen verhuert heeft gehadt, maer indien ’t ledig heeft gestaen, dat hij 

van die jaren vrijdomme genieten zal 
 
1
appliceren – gebruiken, aanwenden 

 

 

[147 verso] 
 



285 
 

[in de marge: Nopende ’t dempen van ’t slootgen agter het Agter Fnidsen.] 

 

Op ’t versoek van de bueren ende lendens van ’t slootgen streckende van de St. Annestraet na 

de Voormeer, om ’t selve gedempt en tot een straet gemaekt te hebben etc. is goetgevonden 

burgemeesteren te authoriseren, teneijnde sij de buren van ’t Dronkenoort en Agter Fnidsen 

daerop waterende en andere geïnteresseerdens sullen horen om daervan rapport gedaen sijnde, 

voort op’t voorschreven versoek gedisponeert te mogen worden naer behoren 

 

 

[in de marge: Nopende de acte van aggreatie des conings van Spagniën.] 
 

18en octobrii 1607 

{213verso} is gelesen sekere missive van de heeren Staten van Holland en West-Vriesland, 

daerbij den stede versoght wert haer gedeputeerders mede ter vergadering te schicken om te 

helpen letten op die consideratiën die in ’t overleveren van de acte van aggreatie des conings 

van Spagniën die tegen den 19e deser verwacht word[t], soude mogen vallen etc. ende 
is goetgevonden ten fine voorsz. te committeren eene van burgermeesteren en den secretaris 

van Foreest. 
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[in de marge: Ordonnantie van de gorters te ampliëren.] 

 

Is nog ten selven dage goetgevonden, de ordonnantie van de gorters te ampliëren, invoegen 

dat voortaen geen gort gemaekt off verkogt zal mogen werden om te gaen op de verde 

vaerten, dan van goede geestgarst ende geen anderen. 

 

 

[in de marge: Questie tusschen den pachter van ’t bestiael2 en de gemeene osseweijders.] 

 

Beroerende de questiën ontstaan tusschen den pachter van de vleysaccijs ende de gemeene 

osseweijders etc. is verstaen dat deselve weijders sullen mogen volstaen, mits betalende de 

stadsexcijs naer proportie van den uijtkoop die zij metten pagter van den impost op ’t bestiael 

sullen hebben gemaekt, ende dit bij provisie en totdat anders daerinne zal wesen geordonneert 
 

 

[in de marge: ‘t Versoek van Gulielmo Lomanni.] 
 

Op ’t versoek van Gulielmo Lomanni is goetgevonden den selven het onderhout, hem tot nog 

toe tot behulp ende vorderinge van sijne studie verstrekt tot 100 gulden in ’t jaer nog te 

continueren voor den tijt van een halv jaar. 
 
2 

bestiael – belasting op vee 
 

 

[148 verso] 
 

[in de marge: Versoek van Dirk Janssoon decker tot Schoorl.] 
 

Op ’t versoek van Dirk Janssoon, decker tot Schoorl, die als borge voor IJsbrant Laurensz. 

hopman, als pachter van seker stucke landts de stadt toebehorende op 110 gulden, soo veel 

heeft betaald datter niet meer aen en ontbreekt als f. 28. 5. -. is mits sijne sobere conditie en 
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gelegentheijt den selve gegunt atterminatie3 van tien jaren, t’elken jare te betalen een gerecht 

10e part. 
 

 

[in de marge: Versoek van Maritgen Gerrits conventuale.] 
 

{214} Op ’t versoek van Maritgen Gerrits, conventuale in ’t Jonge Hoff, oudt 77 jaren ende 

met blintheijt geslagen sijnde; is den selven gegunt augmentatie4 van hare alimentatie op 

hondert en dertigh gulden 
 

 

[in de marge: Versoek van den deken ende raets van ’t schoenmakersgilde.] 

 

Op ’t versoek van den deken ende raets van het schoenmakersgilde is goetgevonden ende 

verstaen dat voortaen in ’t voors. gilde niemant en zal mogen aengenomen worden beneden de 

seventien jaren oud sijnde, uijtgesondert als een gildebroeder sterft, 
 
3
atterminatie - uitstel van betaling, betalingsregeling,  

4
augmentatie - vermeerdering, verhoging        
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in welken gevalle sijne oudste soone ook beneden den selve jaren oudt sijnde, in ’t gilde zal 

mogen komen in sijn vaders plaetse, in conformité van haer gildebrieff. 

 

 

[in de marge: Nopende den vaert van ’t Spijkerboorsgat na Purmereijnde.] 
[in de marge: Dese royeringe bij de vroedschappe goetgevonden opten 28en maii 1608.] 

 

16en novembrii 1607 

gedelibereert sijnde op ’t maken van de vaert, streckende van ’t Spijkerboorsgat naer 

Purmereijnde, die de bedijkers van de Beemster tot gerijff deser stede gehouden sijn te laten; 

is goetgevonden dat van deser stedewegen, daerop geinsisteert ende precise gestaen zal 

worden, dat deselver vaert op ’t minsten wijd zal sijn twaelff roeden boven ende acht roeden 

in den bodem, Putsce mate ende diep op den somerpeijl acht voeten gelijke mate ende dat de 

voors. bedijkers ook sullen gehouden sijn tot gerieff van de voors. vaert een bequaeme 

trekweg te maken, alles tot haren kosten ende de voors. vaert op de voors. wijtte ende diepte, 

mitsgaders 

 

[149 verso] 
 

den trekweg dat die bequaemelicken gebruijckt kan worden te onderhouden mede tot haren 

kosten ende dat dese stede de voors. vaert ende trekweg soo opte eerste opneminge als 

jaerlicx op de onderhoudinge ende reparatie sullen mogen beschouwen mede tot kosten van 

de voornoemde bedijkers, is mede goetgevonden dat men de voors. bedijkers zal voorhouden 
dat se t’haren kosten in de sluijs bij haer te maken ebdeuren willen hangen om bij gebrek aan 

water ende incommoditeijt van de vaert deser stede het water te mogen inhouden. 
 

 

[in marge: De Holeweg en Heickenlaentje te beplanten.] 
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{214verso} is ten selven dage mede goetgevonden dat men de Holeweg ofte Middelweg met 

ijpenboomen zal beplanten ten wedersijden met twee regulen boomen ende dat men 

dienvolgende den selven weg bij aankopinge van soo veel landt aan de oostzijde, soo breet zal 

maken als ten fine voors. nodig wesen zal 
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ende dat men het Heyckenlaentje tusschen de voors. wegh ende de Oosterwegh in gelijke 

manieren zal verbreden ende beplanten 
 

Opten 16en decembrii 1607 is goetgevonden de plantagie in de Holeweg, te ordonneren 

invoegen dat drie regulen boomen aen een zijde ende een regel bomen aen de andere zijde sal 

worden gestelt. 
 

 

[in marge: ’t slootgen op de Voormeer te demmen.] 
 

Op ’t rapport van burgemeesteren is den buren ende lendens van ’t slootgen agter het huijs 

van Jan Boon gegunt ’t selve te mogen demmen ende tot een strate maken, behoudelick datter 

de stad geen andere costen van hebben en sal als van ’t vollen ende de steen tottet leggen van 

de straet. 
 

 

[in de marge: ’t huijs van Teet Melis te verkopen.] 
 

is mede goetgevonden burgemeesteren te authoriseren om het huijs aen de kaesmarkt 

gekomen van Teet Melis te mogen verkopen met conditie datter van de zuijd-oosthoek van ’t 

selve huijs een vack schuijns affgenomen zal worden, om die ruijmte nog aen ’t water te 

winnen en datter een goet nieu huijs op seker bestek in plaetse van ’t oude getimmert zal 

worden.  

 

[150 verso] 

 

[in de marge: Te voorkomen de abuijsen der caasdragers in ’t nemen van de pintgens.] 
 

{215} is nog goetgevonden om te voorkomen soo veel doenelijk de abuijsen onder de 

kaesdragers gepleegt, sonderlinge in ’t nemen van de pintgens etc. Dat de heeren 

burgemeesteren den selve caasdragers sullen interdiceren, niet alleen gene pintgens te 

eysschen, maar ook geene te mogen ontfangen op pene soo imand bevonden mogte werden 

contrarie gedaen te hebben van dadelicken gedeporteert te worden. 
 

 

[in de marge: Medenblik op de rekeninge van Claes Harksz.] 

 

Is voorts de edele Doet Jansz. Medenblick gecommitteert om in plaetse van Adriaen 

Heyndriksz. Rabbi te vaceren opte horinge ende sluijtinge van de rekeninge van Claes 

Harxsoon. 
 

 

[in de marge: Nopende ’t doen der rekeninge van Calff en Druyff.] 
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Is mede geresolveert, dat men den officier Calff uijt den name van de vroedschappe zal 

aenseggen dat hij sijne rekeningen van de jaren 1604 en 1605 wel geformeert zal overleveren 

voor de expiratie van dit lopende jare ende bij faulte vandien protesteren van schaden en 
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interesten, bij dese stede door langer vertrek te lijden, met meninge om deselve ook aen hem 

daerna te verhalen; ende is verstaen dat de rekeninge van den tresorier Willem Druijff van den 

jare 1606, die hij verklaert gereet te zijn, soo lange sal worden uijtgestelt. 
 

 

[in marge: Rekeninge van mr. Pieter Oolofsz.] 

 

Is mede verstaen dat de gedeputeerdens opte horinge van de rekeninge van mr. Pieter Oolofsz. 

wel sullen mogen procederen tot sluijtinge van deselve rekeninge, ende dat de voorn. rendant 

daerna nog ses weken sal vaceren tot inninge van sijn restanten. 
 

 

[in marge: Rekeninge van den collecteur van 't heertstedegeld ende verpondingen.] 
 

{215verso} Is mede goetgevonden, dat de collecteur van 't heertstedegelt ende verpondingen 

d' anno1606, die gelast was sijne rekeninge gereet te maken tegens Karsmisse, nog sal mogen 

vigileren tot inninge van sijne restanten, mits sijne rekeninge gereet makende, als hij daertoe 

weder vermaent sal worden. 
 

 

[151verso] 

 

[in marge: Teijlingen en Foreest rapport.] 
 

Ten selven dage is bij den burgermeester Teijlingen en den secretaris Foreest gedaen rapport 

van 't gebezogneerde opten lesten dagvaert in 's-Gravenage, zedert den19en october lestleden, 

totten 10en deser toe. 
 

 

[in marge: Plantagie bezuijden 't Leprooshuijs.] 

 

30en novembris 1607 
is geresolveert dat men boven de plantagie in voorgaende rezolutien geroert, mede sal maken 

ende beplanten een dwarslaen, streckende van de Hooleweg tot in de Oosterweg toe, 

bezuijden 't Leprooshuijs in conformite van de kaerte daervan gemaekt ende de vroedschap 

vertoont. 
 

[in marge: Vaert van 't Spijkerboor na Purmereijnde.] 
 

Is mede gelesen de missive van de bedijkers van de Beemster, daerbij sij versoeken, dat de 

stad hem soude wille laten contenteren met een vaert van vier ofte vijff roeden wijd, van 't 

Spijkerboor na Purmereijnde ende daerop gedelibereert sijnde is goetgevonden te persisteren 

bij de rezolutie hierop der 15e deser genomen. 
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[in marge: Meester Pieter Olofsz, organist tot koste van de stadt te kopen een nieuw positijf.] 
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Op 't versoek van meester Pieter Oloffsz, organist, is goetgevonden dat hij tot koste van stadt 

sal mogen kopen een nieuw positijff, daertoe emploijerende de hondertvijff gulden, die hij bij 

slote van sijne rekening van 't schoorsteengeldt schuldigh gebleven is en de reste daertoe 

ontfangen van de stadt, mits dat het selve positijff de stad eijgen sal blijven en hij daervan 

alleenlick hebben zal 't gebruijk, en ook gehouden sijn tot allen tijden ter vermaninge van de 

heeren burgermeesteren daerop te spelen. 

 

 

[in marge: 't Kind van za. Willem Engelsman uijt gratie in 't weeshuijs te nemen.] 
 

{216} Is voorts goetgevonden het outste kint van za. Willem Engelsman in 't weeshuijs aen te 

doen nemen uijt gratie, gemerkt onseker is, off 't voors. kind de elff jaren gepasseert is, dan 

niet, ende dit nogtans onvermindert en sonder projuditie van de ordonnantie van 't weeshuijs, 

die hiermede niet verstaen werd verandert te sijn. 

 

 

[in marge: Zubsidie voor die van Workum.] 
 

Op 't versoek van die van Worckum is goetgevonden henluijden te subzidieren 

 

[152verso] 
 

tot opbouwinge van hare kerke, met de somme van twee hondert gulden, uijt de oortgens van 

de rantsoenen. 
 

 

[in marge: Beschrijvinge in 's-Hage.] 
[in marge: Pointen in voorgaende dagvaert niet affgedaen.] 
 

Is mede gelesen missive van de gecommitteerde raden van Staten van Holland en West-

Vriesland, in dato den 22e november, daerbij de heeren edelen en steden werden versoght te 

komen en hare gedeputeerden te senden gelast, om op de bijgaende pointen te helpen 

adviseren en resolveren. 
Ende eerst gedelibereert sijnde op 't 1e point, sprekende van de pointen in voorgaende 

dagvaert niet affgedaen, is geresolveert dat de gedeputeerden sullen persisteren bij de 

rezolutien daerop bij de vroedschap genomen. 
 

 

[in marge: Propositie van den Raedt van Staten voor den jare 1608.] 
 

Op 't 2e point sprekende van de propositie van de raedt van staten, voor den aanstaende jare 

1608 de middelen en contributien bij die van Hollandt en West-Vrieslandt tot vervallinge van 

deselve propositie te dragen, mitsgaders 
 

153 
 

de anticipatie van de verpondingen en de 24 stuivers uijt de stadts excijsen te doen in de 

maenden van december, januari, februari en maert, sullen de gedeputeerden mogen 

consenteren bij gevolch van de andere leden inde propositie van den raed van staten, 

mitsgaders in de continuatie van de penningen op interesse gelicht en van de verpachte en 

gecollecteerde middelen, alsook in de middelen van contributie in de anticipatie van de 

verpondingen en 24 stuivers uijt de excijsen als in voorleden jaren. 
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[in marge: Handelinge met de eertshertogen.] 

 

{216verso} Op 't 3e point, sprekende van de aengeboden handelinge van de eertshertogen 

nopende de vrede ofte bestant voor vele jaren ende op 't advijs bij de gesanten van de Cone 

Majten van Vrankrijk en Grootbrittannien daerop gegeven, sullen de gedeputeerden mogen 

conzenteren om op de off. van de Eertshertogen en de aggreatie1 van de Cone Mat van 

Spagnien daerop gevolcht te mogen komen in handelinge 
 
1 

toestemming (oude rechtsterm) 
 

 

[153verso] 
 

van de vrede ofte bestant van veele jaren, mits dat in 't minste in de handelinge Sijne Mat 

nogte de eertshertogen niet en sal mogen gecedeert worden, iets de souvereijniteijt van 't landt 

ende de religie concernerende. 
 

 

[in marge: Van de alliantie met andere coningen en potentaten.] 
 

Op 't 4e point, sullen de gedeputeerden mogen helpen adviseren ende resolveren op de 

alliantie ende vrintschap met de gesanten van de coningen van Vrankrijk en Grootbrittannien, 

mitsgaders van de conink van Denemarken en den evangelische cheur en fursten van 

Duijtsland te maken. 

 

 

[in marge: Gecommitteerdens op ten dachvaert.] 
 

Tot volkominge van 't 5e point is goetgevonden, beneffens de burgermeester Coetenburgh nu 

preziderende en de secretaris Foreest, te committeren de burgermeester Jacob Steenhuijs en 

Doet Jansz Medenblick, out burgermeeste, om de voors. rezolutien van deser stedewegen inne 

te brengen ende voorts op de twee voorgaende en op 't leste point van de beschrijvinge, te 

helpen adviseren ende resolveren. 
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[in marge: Bedijkinge van de Wogmeer.] 

 

Sullen voorts de gedeputeerden mogen conzenteren in 't versoek van de heere van Opdam 

beroerende de bedijkinge van de Wogmeer, behoudelick dat geene nieuwigheijt en sal worde 

gepleecht, in, ofte door de Berkmerdijk. 

 

 

[in marge: Rapport van Boonstoppels rekeningen.] 
 

{217} Is voorts bij de gecommitteerden gebezoigneert hebbende op de rekeningen van wijlen 

Harck Claasz Boonstoppel, gerapporteerd, dat bij hen deselve rekeningen sijn gehoort, 

opgenomen ende gesloten. 
 

 

[in marge: Nieuwe magistraat.] 
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16en decembris 1607  
is geprocedeert tot nominatie van de nieuwe magistraet voor den aenstaende jare 1608, 

mitsgaders van een vroedschappe in de plaetse van Jan Lubbertsz. 
 

 

[in marge: Continuatie der lopende middelen voor 5 jaren.] 

 

Op 't schrijvens van de gedeputeerdens, sijnde ter dagvaert in 's-Gravenhage, is gedelibereert 

opte continuatie van de loopende middelen voor den tijd van vijff jaren, ende goetgevonden, 

dat de voors. gedeputeerdens sullen 
 

 

[154verso] 
 

de voorsz. continuatie mogen conzenteren voor den aenstaende jare 1608, ende verder niet. 
 

 

[in marge: Van een rijffelcraem hier ter stede op te stellen.] 
 

't Versoek van Laurens Rutgerssoon van Amsterdam om een loterije off rijffelcraem hier ter 

stede op te stellen is affgeslagen. 
 

 

[in marge: Van de veranderinge der rietdaken voor den jare 1608.] 
 

19en Decembris 1607  

is geprocedeert tot nominatie van dengenen die voor 't toekomende jare 1608 hare rietdaken 

sullen veranderen. 
 

 

[in marge: Beschrijvinge van de kleijne steden op de vredehandel.] 

[in marge: Ambassadeur van Vrankrijk in vredenstijd te admitteren als die van Engeland in 

den Raad van State.] 
 

Op 't schrijvens van de gedeputeerdens deser stede sijnde ter dagvaert in 's-Gravenhage, is na 

deliberatie goetgevonden, dat deselve sullen mogen conzenteren, dat tegens de naeste 

dagvaert op de vredehandelinge, mede beschreven sullen mogen worden de kleijne steden na 

ouder gewoonte, mitsgaders dat in tijds van vrede den ambassadeur van Sijne Majt van 

Vrankrijk, mede als die van Engeland zal geadmitteert worden. 
 

 

[in marge: Steenhuijs, Coetenburgh Medemblik en Foreest rapport.] 

 

27en dito  
{217verso} is bij Jacob Steenhuijs, Adriaen Maertssoon Coetenburgh ende 
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Doet Jantz Medenblik burgemeester ende Nanning van Foreest sectretaris, gedaen rapport van 

’t gebezogneerde op ten dagvaert in ’s-Gravenhage, zedert de leste beschrijvinge totten 23en 

deser toe incluijs. 
 



292 
 

 

[in marge: Van Teijlingen en den secretaris Coren ter dagvaert.] 
 

Is voorts goetgevonden te commiteren, om den vooorgaenden dagvaert te continueren, de 

burgemeester Pieter Florissoon van Teijlingen en den secretaris Coren. 
 

 

[in marge: Te procederen tot makinge van de keure, nopende de verantwoordinge van de  
bierstekers.] 
 

Op ’t versoek van Baeij Cornelissoon, pachter van den impost op de bieren is nog 

goetgevonden in conformité van voorgaende resolutie te procederen tot makinge van de keure 

nopende de verantwoordinge van de bierstekers van haer ingeslagen bieren. 
 

 

[in marge: Resumptie van de ordonantie van de stadtsexcijsen.] 
 

29ste decembris. 
Sijn geresumeert de ordonnantie van de respective stede excijsen ende gearresteert om 

dienvolgende de verpagtinge van de selve excijsen te doen. 

 

 

[in marge: Publicatie keure op de bierstekers.] 

 

Is voorts goetgevonden naar rezumptie van de keure 
 

[155verso] 

 

geconcipieert op te verantwoordinge ende ’t inslaen van de bieren bij de bierstekers, te doen 

publiceren voor de verpagtinge van de excijsen. 

 

 

[in marge: Te onderstaen off Willem Claesz Puijtman hier ter stede mag resideren om de stad 

te dienen als waegmeester.] 
 

Is voorts goet gevonden op’t versoek van Willem Claesz Puijtman, dat men zal onderstaen off 

men voor hem zal kunne verkrijgen, dat hij soude mogen hier ter stede woonen.  
Ende evenwel trecken sijne soldije off tractement, mits dat hij in sulken gevallen de stadt sal 

dienen voor waegmeester, sonder tot laste deser stede, daer vooren ut te mogen genieten. 

 

 

[in marge: De bier- en turffexcijs te collecteren voor den jare 1608.] 
 

{218} Is voorts goetgevonden voor den aenstaende jare 1608 nog te doen collecteren de bier- 

en turffexcijsen dese stede. 
 

 

[in marge: Rijp en Persijn tot de collectatie van de bier- en turffexcijs.] 

 

30ste Decembris 1607 
 is goetgevonden totte collecte van de voors. bier- en turfexcijsen, op de oude voet ende 

zalaris te committeren Jan Janssoon Rijp ende Pieter Harmensz van Persijn. 
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[in marge: Verkopingen van seker crofte lants bij de regenten van ’t mannegasthuijs 

geapprobeert.] 
 

Is mede goet gevonden te approberen, de verkopingen bij de regenten van ’t mannegasthuijs 

gedaen van seker crofte lants, gelegen over de Geest genaemt het Loetge. 

 

 

[in marge: Van Teijlingen en Coren rapport. Deselve wederom ter dagvaert.] 
 

16de Januari 1608 

is bij de burgemeester Pieter van Teijlingen ende secretaris Coren gedaen rapport van ‘’t 

gebezogneerde op ten dagvaert in ’s-Gravenhage, zedert den 1ste januari tot desen dage toe. 

Ende is voorts goet gevonden dat deselve hun opten 20ste off 21ste deser, wederomme naer Den 

Haeg begeven sullen om de voors. dagvaert te continueren. 
 

 

[in marge: ’t Huijs in de Houtil aen de kaesmarkt te verkopen.] 
 

Is ten selven dage goet gevonden burgermeesteren te authoriseren om ’t huijs in de Houtil aen 

de kaesmarkt, aen Jan Jacobsz Bontekoe off imant anders te mogen verkopen soo men tot een 

redelicken penning soude konne komen. Dogh met conditie dat den koper ’t selve zal moeten 

affbreken, ende een nieuw huijs in de plaetse timmeren van twee vierkanten hoog. 
 

[156verso] 

 

[in marge: Inninge van de restanten van de Cste penning ende schoorsteengeld.] 
 

Is nogh goet gevonden dat burgemeesteren den officier ernstelicken sullen vermanen  

teneijnde hij beter debvoir doe in’t executeren van de restanten van de 100ste penning ende 

schoorsteengeld. Op peijne dat men andersints ’t geene hem daervooren bij de stadt wert 

toegeleijt, zal anderen toeleggen die men in sijn plaetse soude mogen gebruijken. 
 

 

[in marge: Beplantinge van de Holeweg.] 

 

{218verso} Beroerende de veranderinge gevallen in de geraemde plantatie buijten 
de Kennemerpoort is verstaen, dat men zal de Holeweg beplanten volgens de kaerte in de 

vroedschappe vertoont. Ende deselve plantage niet brengen in de rechte, over de landen 

beoosten de selve Holeweg gelegen, ten ware sulx konde geschieden sonder kosten van de 

stadt. 
 

[in marge: ’t Versoek van Passcier Lambertin, om in sijn werkhuijs een cachel te hebben.] 
 

’t Versoek van Passcier Lambertin, ten fine de stadt een cachel soude kopen ende in ’t 

werkhuijs in’t gasthuijs stellen op hare kosten is affgeslagen. Ten ware hij selfs de cachel 

wilde kopen in welken gevalle de stadt 
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het stellen van dien sal mogen bekostigen. 
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[in marge: Beschrijvinge tot Hoorn.] 

 

17en Januari 1608 
is gelesen een missive van de gecommitteerde raden van West-Vriesland en  
Noorderquartiere van den 15en derselver maand. daerbij de respective steden werden versogt 

omme hare gedeputeerden tot Hoorn te senden op den 18de derselver maend gelast om te 

helpen adviseren op de pointen in de selve missive vervatet. 
 

 

[in marge: Nopende de aenstaende vredehandelinge. Deputatie van een persoon uijt dit 

quartier.] 
 

Ende eerst op ‘t 1ste ende 2de point, off men ook kan bevinden, dat door de aenstande 

handelinge van vrede eenige swarigheden soude mogen vallen, waerdoor dit quartier ofte 

eenige steden in het particulier, souden mogen eenige prejudictie lijden. Ende off men iet 

soude mogen bedingen in de handelinge, tot dienste van’t quartier, mitsgaders off men soude 

instantie doen om uijt desen quartiere een gequalificeert persoon over de handelinge te hebben 

etc. Sijn 

 

[157verso] 
 

de gedupeerdens gelast om te mogen helpen adviseren tot alle ’t geene dienstig en de 

voordelig zal sijn, voor desen quartiere. Ende in sullen geensints instantie doen op de 

nominatie van een persoon uijt desen quartiere mits de weijnige apparentie daertoe wesende 

ten ware de gedeputeerden van de andere steden eenige merkelijke redenen voorwenden waar 

door apparentie soude mogen wesen, om daertoe te geraken. In welken gevallen de 

gedeputeerden hen sullen mogen conformeren. 
 

 

[in marge: ’t Vinden van ‘t kort van deesen quartiere.] 

 

{219} Op ‘t 3de point, nopende ’t vinde van’t kort van desen quartiere, in’t conzent van de 

300m libra over de steden, ende 100m libra over de plattelande bedragende over de 40m £ sullen 

de gedeputeerden verclaren, dat nadien de andere leden van desen quartieren tegens ’t advijs 

van die van Alkmaer goet gevonden hebben aff te schaffen de middelen tot ’t voors. kort 

geconzenteert dat derhalven die van Alkmaer alsints daer to geene 
 

158 
 

middel en weten te vinden niettemin dat de selve seer gaerne willen aen hooren de voorslagen 

van de andere leden. Ende ook hen daermede conformeren bij soo verre men kan verstaen ’t 

selve in dese gelegentheijt met dienste te konnen geschieden. 
 

 

[in marge: Pachters van de grove waren.] 
 

Op ‘t 4de point, nopende de pachter van de grove waren van ’t saijsoen innegegaen 1e octobris 

1606 is goetgevonden geene veranderinge te doen in de resolutie daerop staetsgewijse in Den 

Hage genomen. Dog bij soo verre eenige veranderinge ofte verligtingen soude kunnen gedaen 

worden van de voors. resolutie, en ’t selve desen quartiere in sulker voegen in liquidatie soude 

mogen steecken, sullen de gedeputeerden hen daermede conformeren. 
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[in marge: Versoek Ghijsbert van Suijlecom om verhoginge van alimentatie.] 

 

Op ’t versoek van Ghijsbert van Suijlecom, eertijts conventuale tot Blockert, om te hebben 

verhoginge van sijne alimentatie to 3C libra, sullen de gedeputeerden hen mogen 
 

[158 verso] 
 

conformeren met de anderen leden, mits dat de verhoginge sal komen tot laste van ’t quartier. 
 

 

[in marge: Versoek van die van de Cuijndre, om subzidie.] 
 

’t Versoek van die van de Cuijndre, om te hebben subzidie voor hare kerke, sullen de 

gedeputeerden renvoijeren aen de staten van Holland ende West-Vriesland. 
 

[in marge: Van Teijlingen en Schagen ter dagvaert tot Hoorn.] 
 

Sijn vorts gecommiteert Pieter van Teijlingen burgemeester en Cornelis Matthijsz Schagen 

gecommiteerde in den voors. collegie, om de voors. rezolutie van deser stedewegen tot Hoorn 

inne te brengen, ende voorts te helpen adviseren op alle andere voorvallende saken, ende hen 

met de meeste stemmen te mogen conformeren. 

 

 

[in marge: Steenhuijs gecommiteerde Raed.] 

 

24ste Januari 1608 
{219verso} is volgens ’t schrijvens van de gecommitteerde raden van de staten van West-

Vriesland en den Noorderquartiere van den 4de januari 1608 geprocedeert tot nominatie van 

een gedeputeerde tot Hoorn ende bij de meeste stemmen 
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daertoe genomineert ende gecommitteert, de E. Jacob Willemsz Steenshuijs oud 

burgemeester, ende is’t versoek van deselve Steenhuijs, om van de voors. commissie 

ontslagen te sijn bij de vroedschappe afgeslagen. 
 

 

[in marge: Rapport van de auditeurs op de rekeninge van den collecteur van ’t 

schoorsteengeld.] 
 

Is voorts bij de gedeputeerden ter auditie van de rekeninge van Claas Lambertsz, als  

collecteur van ‘t schoorsteengeld, omgeslagen anno 1604, gedaen rapport. Ende is  
goetgevonden denselve te verleenen ordonnantie van de somme van f 88: 8: , die hij 
bij slote van rekeninge te boven komt. Mits dat hij niettemin sal voldoen voorgaende rezolutie 

van ses weken tot believen van burgemeesteren te vaceren tot inning van 
de restanten die recouvrabel sijn.  

 

 

[in marge: beschrijvinge in ’s-Hage.] 

[in marge: Propositie van den Raed van State.] 
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Ten selven dage is mede gelesen missive van de gecommitteerde raden van de Staten van 

Holland, van den 15en januari daerbij de edelen en steden werden versoght, omme te komen 

ende hare gedeputeerden te 

 

[159 verso] 
 

senden tegens den 28en derselver maend in Den Hage, omme te helpen adviseren op de 

pointen daerbij gaende. Ende eerst op’t 1e point, om nader te resolveren op de propositie van 

de Rade van Staten, also in de leste vergaderinge alleen consent daerop gedragen is, voor de  
maenden van januari, februari en martio, sijn de gedeputeerden gelast om hen te reguleren na 

voorgaende resolutie, ende dienvolgende hen te mogen conformeren met de meeste en beste 

stemmen. 

 

 

[in marge: Voorgeslagen middelen.] 

 

{220} Op ‘t 2e point, nopende de voorgeslagen middelen bij eenige leden gedifficulteert, 

sullen de gedeputeerden persisteren bij voorgaende rezolutie. 
 

 

[in marge: Van de handelinge met de eershertogen etc.] 
 

Op ‘t 3e point, om volkomentlijk gelast te komen, op de handelinge mette Eertshertogen, 

ende alliantie en verbintenisse mette gesanten van de nagebure, coningen, potentaten 
en princen, sijn de gedeputeerden gelast om hen te mogen conformeren met de edelen ende 

andere lieden, 

 

160 
 

behoudelick dat sij in gevalle van merkelijke swarigheijt sullen versoeken rapport. 

 

 

[in marge: Ordre op de pilotagie tot Hijsduijnen.] 
 

Op ‘t 4e point, nopende de ordre op de pilotagie tot Huijsduijnen, en ‘t gene daeraen kleeft, 

sullen de gedeputeerden hen mogen conformeren met de meeste ende beste stemmen. 

 

 

[in marge: Voorvallende saken.]  

 

Op ‘t leste, nopende de voorvallende saken, sullen de gedeputeerden hen mogen 
conformeren als voren, dog in cas van swarigheijt rapport versoeken.  
 

 

[in marge: Medenblik en Wittendel ter dagvaert in ’s-Hage.]  
 

Sijn voorts bij de meeste stemmen gecommiteert, de E. Doet Jansz Medenblik 
burgemeester ende meester Jan van Wittendel oud burgemeester omme neffens de 

burgemeester Teijlingen en secretaris Coren alrede ter dagvaert sijnde, de voors. rezolutien 

aldaer inne te brengen, ende voorts te helpen adviseren en resolveren als voren. 
 

 

[in marge: Vergoedinge van de landen  nodig tot de plantagie buijten de Kennemerpoort.] 
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{220verso} Sijn voorts burgermeester mette twee voorsittende Schepenen 
 

[160 verso] 
 

geauthoriseert, om te mogen accorderen met de eijgenaers van de landen buijten de 
Kennemerpoorte, nopende ‘t gene deselve affgenomen zal worden tot vergrotinge ende 

bequamigheijt van de voorgenomen plantagie. 
 

Op den 26e marti is bij dese gecommitteerden nog gevoecht Adrian Heijndricx Rabbi. 
 

 

[in marge: ‘t Bijten in de stadtsgrachten uijt te stellen.] 
 

Is nog goetgevonden mits de ongelegentheijt van’t weder het bijten in de stadts gragten voor 

eenige tijd uijt te stellen, tot beter bequamigheijt van‘t weer ende tot discretie van 

burgermeesteren. 
 

 

[in marge: ‘t Huijs van Jan Boon te tauxeren.] 

 

27en Januari 1608 
sijn de heeren schepenen geauthoriseert en gecommitteert  om ‘t huijs van Jan Boon, ten 

versoeke van de buren van de sloot, achter de selve huijsinge gelegen, naer behoorlijke 

inspectie te tauxeren. 
 

 

[in marge: Nopende de uijtvoeringe van ‘t brood ten platten lande.] 
 

Op ‘t vonnisse bij die van Haerlem gewesen, tegens 
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IJsbrandt Heijndriksz van Heemskerk, daerbij genoeg bij consequentie beleth soude worden, 

de uijtvoeringe van ‘t brood uijt dese stede, niet alleen op den voors. dorpe van Heemskerk, 

maar ook op andere dorpen; sijn de gedeputeerden ter dagvaert gelast om het abuijs daerbij 

gecommiteert soo aen de heere advokaet, als de vergaderinge van de Heeren Staten te 

remonstreren, gemerkt ’t selve expresselijk is strijdende, tegens de limitatie bij dese stede 
in ‘t dragen van ’t consent van den impost van ‘t gemael gestipuleert ende mitsdien te 

versoeken dat de executie van ’t voors. vonnisse metterdaet sal worden gesurcheert. 
 

 

[in marge: Ontfangers der stadts excijsen, de damcedullen te ontfangen.] 

 

Sijn voorts de ontfangers van de stadts excijsen gecommitteert, omme teffens te ontfangen de 

damcedullen die de bierstekers volgens de keure gehouden sijn over te leveren. 
 

[161 verso] 

 

[in marge: Van de pointen in de vredehandel te bedingen.] 
 

{221} Op de pointen bij de gecommitteerde raden van desen quartiere overgesonden,  
om te bedingen in de aenstaende vredehandelinge, sijn de gedeputeerden ter dagvaert gelast 
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om deselve te mogen examineren met de andere gedeputeerden van de steden van 

desen quartiere, en hen met de beste en meeste stemmen te conformeren. 
 

 

[in marge: Bedijkers van de Beemster versoekende eenige veranderinge in‘t gemaekte 

accoord. 
 

9en Febr. 1608 
is gelezen missive van de bedijkers van de beemster daerbij sij versoeken veranderinge in 

eenige pointen van‘t accoord met de hooftingelanden, dijkgraef ende heemraden van de 

Uijtwaterende Sluijsen, op den 19e  september lestleden gemaekt te weten om de waterlosinge 

en tocht, neffens de Walichsdijk, te verleggen door Schermerhorn ende voorts bij provisie en 

gedurende de droogmakinge te vreden te sijn met de duijcker van de Beetscooch, is 

goetgevonden te persisteren bij ‘t voorgaende accoord, ten 
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ware de voors. bedijkers eenige pregnante redenen voorwenden in welken gevalle de 

gedeputeerden sullen mogen versoeken rapport. 

 

 

[in marge: Gecommitteerden ter vergaderinge van de bedijkers van de Beemster.]  

 

Sijn voorts de E. Jan Pietersz Stoop burgermeester ende Cornelis Matthijsz Schagen oud 

burgemeester gecommitteert omme van deser stedewegen neffens de andere hooftingelanden 

van de Uijtwaterende Sluijsen te compareren op de vergadering bij de bedijkers van de 

Beemster op den 12en deser hier ter stede geleijt ende aldaer de voorss rezolutie inne te 

brengen. 
 

 

[in marge: Brouwerije in ’t Oude Hoff, te schuren.] 

 

Sijn mede burgemeester geauthoriseert, om voor ’t aenstaende jare alsnog te verhuren de  
brouwerije in ‘t oude hoff. 
 

 

[in marge: ‘t versoek van Jan Meijnertsz dieper.] 
 

{221verso} Op ‘t versoek van Jan Meijnertsz dieper, om na de opmakinge van sijn 

aengenomen werk, te hebben toesegginge van ander werk ofte andersints finael affscheijt, is 

goetgevonden denselve wel eenige hope van ander werk te geven, maer geensints toesegginge 

ofte 

 

 

[162 verso] 
 

verbintenisse aen denselven te doen, ende oversulx hem op sijn vrije voeten te setten 

mits alvoren sijn aengenomen werk voldoende. 
 

 

[in marge: Questie tusschen den deken ende raets van ‘t schippersgilde en Evert Arentsz.] 
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3en Maert 1608 

is op de questie tusschen den deken ende raedts van‘t schippersgilde ter eenre ende Evert 

Ariensz ter andere zijde, verstaen dat de voornoemde Evert Arientz, ‘t veer op Amsterdam zal 

mogen genieten, ter tijd toe de voors. deken ende raets sullen hebben bewesen dat de voors. 

Evert Arentsz op Utrecht een ordinaris veer maekt. 
 

 

[in marge: Versoek van den officier om een generale eijk.]  
 

‘t Versoek van den officier om gedurende de jegenwoordige vasten te mogen hebben een  
generale eijcke, is alsnog voor dit jaer uijtgestelt, alsoe de gewoonlijke tijd, alsnog niet en is 

omgekomen. 

 

 

[in marge: Een steijgertje te maken bij de hennipmolen tot gerijff van‘t veer op Amsterdam.] 

 

Op ‘t versoek van den deken ende raets van‘t schippersgilde, is goetgevonden dat men tot 

gerijff van’t veer op Amsterdam, bij de hennip- 
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[in marge: Trekweg van ‘t Zeggelis behoorlijk te beplatingen] 

 

molen sal maken een steijgertje om bij avont ende ongelegentheijt van weer, aldaer eenig volk 

in en uijt te mogen setten; mits dat burgermeesteren neffens fabrijkmeesteren de plaetse 

alvoren sullen besigtigen; en de dat men voorts de gehuijsden aen de trekweg van ‘t Zeggelis, 

sal ordonneren voor hare eijgendommen deselve trekwegh behoorlicken te beplatingen, op 

sekere keure daer op te maken; ende sullen voorts de veerluijden, de voors. steijger niet 

mogen gebruijken tot ordinarisse inneminge van de luijden, maer gehouden sijn tot dien 

eijnde aen te leggen aen de steijger bij de boom, en op geene andere plaetse, ende tot dien 

eijnde sullen alle andere schuijten aldaer leggende den veerman moeten ruijmen. 

 

 

[in marge: Weeskinderen penningen aen d’ontfangers van ‘t land uijt te mogen setten] 

 

{222} 

 

Sijn voorts weesmeesteren geauthoriseert om der weeskinderen penningen uijt te mogen doen 

setten aen de ontfangers van ‘t land, mits dat deselve bij ‘t land geadvoijeert sulle worden. 

 

[163 verso]  

 

[in marge: approbatie van de obligatien van de ontfangers] 

 

Is mede verstaen ten eijnde ‘t land van Westvriesland en den Noorderquartiere, gehouden mag 

werden buijten apparente schaden dat men van de obligatien die bij ‘t Quartier worden 

geapprobeert sal doen houden perinent register, op dat niet meer van werden geadvoijeert dan 

na advenant soo veele des respective ontfangen van tijd tot tijd sijn gelast ende dat de 

burgermeester Steenhuijs, gecommitterde van deser stede wegen ‘t selve in ‘t collegie sal 

urgeren ‘t samentlick ook dat men bij optekeninge op de obligatien sonder vernieuwinge van 

deselve, de penningen voor twee, drie ofte vier jaren sal mogen continueren. 
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{222 verso} 

 

 

[in marge: Uijtwateringe van die van de Zijpe door Jacob Claesz. sluijsgen] 

 

Op ‘t versoek van die van de Zijpe om te mogen accorderen nopende de uijtwateringe door 

Jacob Claasz. sluijsgen en soo niet om voor een jaer ofte twee d’een op d’ander in ‘t gemeen 

te wateren. 
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sijn de gedeputeerden van dezer stede wegen gelast om op de vergaderinge van de 

Uijtwaterende Sluijsen te mogen consenteren, dat men voor een jaar ofte twee op een proeve 

d’een op d’ander sal mogen wateren, mits dat die van de Zijpe gedurende deselve tijd mede 

met die van de Uijtwaterende Sluijsen sullen contribueren. 

 

 

[in marge: Jan Jansz. Gorter prolengatie van een jaer tot afbrekinge van sijn dak] 

 

Op ‘t versoek van Jan Jansz. Gorter is goetgevonden den selven te verlenen prolongatie tot 

afbrekinge van sijn dak voor den tijdt van een jaer, mits dat hij als dan in plaetse van de 

houten gevel een steenen gevel sal maken. 

 

 

[in marge: Versoek van Cornelis Jansz., timmerman nopende ‘t afbreken van sijn dak] 

 

‘t Versoek van Cornelis Jansz., timmerman om te hebben prolongatie van ‘t affbreken van sijn 

dak, is uijtgestelt ter tijd toe men bericht sal zijn off hij ‘t huijs voor d’insinuatie off na de 

insinuatie gekogt heeft en voorts van desselfs conditie. 

 

[164 verso]  

 

8en maert 1608 

 

[in marge: Gedeputeerden op de vergadering van de Uijtwaterende Sluijsen aen die van de 

Zijpe de uijtwateringe door Jacob Claesz. sluijsgen te accorderen] 

 

Is geresolveert dat de gedeputeerden van deser stede wegen op de vergaderinge van die van de 

Uijtwaterende Sluijsen die van de Zijpe sullen mogen consenteren in hare uijtwateringe door 

Jacob Claesz. sluijsgen op een proeve van een jaer off twee; mits dat deselve van de Zijpe 

sullen contribueren met die van de Uijtwaterende Sluijsen op de hoogste voet op een na; dog 

sullen de gedeputeerden hen eijntelick aengaende de contributie mogen conformeren met de 

meeste stemmen. 

 

{223} 

 

[in marge: Impositie van de grove waren] 

 

Is mede gelesen missive van de Staten van Holland ende Westvriesland beroerende de 

invoeringe van de impositie van de grove waren daer op goetgevonden is den smits, 

steenkopers, kalkkopers en andere in de voorsz. impositie moetende dragen, aen te seggen dat 

se hun binnen acht dagen sullen informeren off de voortz.en impositie tot Haerlem ende 

Amsterdam wordt 
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gegeven ofte niet, bij soo verre ja, dat se als dan hare penningen alhier sullen consigneren 

onder belofte bij burgermeesteren van steedes wegen te doen van deselve penningen hen te 

restitueren bij soo verre al omme in Holland en Westvriesland de voortz. impositie 

eenpaerlick niet en werdt betaelt. 

 

[in marge: Die van Hoorn te beletten het leggen van een sluijse ontrent Schaerdam] 

 

Is voorts verstaen dat men in alle maniere sal beletten ‘t voornemen van die van Hoorn om 

een sluijse geleijt te hebben in de ouden dijk ontrent Schaerdam in plaetse van de duijker die 

die van de Beemster gehouden sijn aldaer te leggen. 

 

 

[in marge: ‘t Versoek van die van de Beemster nopende ‘t stoppen van ‘t Spijkerboorsgat, 

etc.] 

 

Op ‘t versoek van die van de Beemster om bij provisie te mogen stoppen het Spijkerboorsgat 

en dat de stadt dienvolgende met de vaert naer Purmereijnde hen voor ‘t eerste soude willen 

contenteren met de vaert over de Stermeer; is goetgevonden dat die van de Beemster eerst de 

stadt sullen geven 

 

[165 verso]  

 

contentement ende versekeringe van de vaert van twaalff roeden in conformite van de 

voorgaende rezolutie mitsgaders dat deselve ook eerst gegraven sullen hebben de 

waterlosingen bij Walichsdijk volgende ‘t accoord diesaengaende met die van de 

Uijtwaterende Sluijsen gemaekt; ende ‘t selve gedaen sijnde dat men hen als dan sal mogen 

gerijven met het stoppen van ‘t Spijkerboorsgat. 

 

{223 verso} 

 

 

[in marge: Nopende de confiscatien van de goeden van Huijbert Simonsz., cum suis] 

 

Beroerende de reformatien van de procureur generael in de saken van Huijbert Sijmonsz., 

Fredrik Evertsz. en mr. Willem Pietersz. voor soo veel aengaet het decerneren van de 

confiscatien; is goet gevonden dat de gedeputeerden ter dagvaert met copie van ‘t privilegie 

deser stede sullen consuleren met de stadts advokaten in wat voegen men best des stadts 

privilegie ende de vonnissen dien conformelick gewesen, zal mainteneren om haar advijs 

gehoort daer op nader geleth ende geresolveert te worden. 
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25en maart 1608 

 

[in marge: Nopende de waterlosinge die die van de Beemster tragte te brengen door de 

Aemsloot en voorts ‘t zeewaerts] 

 

Is bij burgermeesteren geremonstreert dat die van de Beemster aen die van de Uijtwaterende 

Sluijsen hadden doen verstaen, om de waterlosinge die sij volgende voorgaende contracte 

gehouden sijn te maken te veranderen en deselve te brengen door d’Aemsloot en voorts door 
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eenige sluijsen ‘t zeewaerts waarop bij de hooftingelanden, dijkgraeff en heemraden van de 

Uijtwaterende Sluijsen geresolveert is, dat ingevalle van nader instantie bij die van de 

Beemster op deselve saken te doen, in sulken gevalle ingebracht soude worden de schriftelijke 

rezolutien bij de hooftingelanden daer inne te nemen ende na deliberatie is verstaen dan men 

in alle maniere sal aanhouden om te beletten de voortgank van ‘t voors. geproponeerde dogh 

bij soo verre bij de meeste stemmen moghten geresolveert worden om eenige te committeren 

op de 

 

 

[166 verso] 

 

inspectie van de gelegentheijt te nemen dat men in sulken gevalle van dese stede wegen daer 

toe sal nomineren de rentmeester Paeu, Cornelis Mathijsz. Schagen ende Adriaen Heijndriksz 

Rabbi. 

 

{224} 

 

[in marge: Nopende ‘t afkeuren voor sekere gedeelte de huijsen van Adrian Harksz. ende 

Willem Reijersz.] 

 

Op ‘t versoek van de gemeene bueren van de Monnickemolen aff tot aen de Geestpoort toe, 

om de huijsen van Adriaen Harksz. en Willem Reijersz. tot bequaemheijt van de straet die 

aldaer gemaekt wordt voor seker gedeelte af te keuren is verstaen dat men voor eerst ‘t huijs 

van Arien Harksz. soo veele ‘t selve nodig bevonden sal worden, zal afkeuren ende bij soo 

verre bevonden wordt ‘t huijs van Willem Reijersz. mede voor een gedeelte nodig afgekeurt, 

dat in sulken gevalle in de na gelegentheijt gehandelt sal worden, mits dat in allen gevalle de 

buren gesocht sulle worden te induceren om tot de kosten van de voorsz. afkeuringe te 

contribueren ende sijn burgermeester met den gerechte geauthoriseert om na voorgaende 

inspectie desen 

 

[167] 

 

aengaende met de buijren mitgaders met Arien Hariksz. en is 't nood Willem Reijers te 

handelen. 

 

 [in marge: Jan Jansz. Wekelen] 

 

't Versoek van Jan Jansz. Weckelen straetmaker, om te doen licentieren Huijch Jaspertsz, es 

affgeslagen. 

 

26ste martij 1608. 

 

[in marge: plantagie buijten de Kennemerpoort regt te brengen.] 

 

Es geresolveert dat men de plantagie buijten de Kennemerpoort sal brengen in den rechte, 

door 't lant van de  eijgenaers beoosten de plantagie gelegen, mits dat men met den  eijgenaers 

van de landen aende Westsijde geleden sal handelen over de aenneminge van 't gene aen de 

Westzijde van de plantagie overschieten zal. 

 

7den april. 

 

[in marge: plantagie buijten de Kennemerpoort] 
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Is geproponeert datter meer boomen waren aengekomen van Geertruijdenberg, als men wel 

gedagt off tot de voorgenome plantagie van nooden hadde, ende gedelibereert zijnde wat men 

met de overige boomen doen zoude, es goetgevonden d'selve voorts te doen planten op de 

verdere reste van de Croffte, die de stadt tot dien eijnde aen haer zal nemen, mits 't 

Leprooshuijs daer voren doende  behoorlik ende redelik contentement. 

 

[167 verso] 

 

{224 verso} 

 

[In marge: beroerende 't huijs van Aeriaen Harxsz.] 

 

Is nog bij burgermeesteren gerapporteert dat Aeriaen Harcksz. aengesproken zijnde van 't 

intrecken van een gedeelte van zijn huijs, volgende de resolutie op ten 25e martij lestleden 

genomen, ’t zelve soo  hoog was houdende, dattet wel  op 500 gulden zoude comen te costen, 

ende naer deliberatie goedgevonden, datmen d'selve intrecktinge nog voor een tijt soude 

insien, ten ware dat men 't selve conde becomen om 300 gulden tot laste van de stadt, ende 't 

surplus bij de buiren  worde opgebragt en betaelt. 

 

[In marge: Dr. Adriaen Biman Stadsdoctor] 

 

Op 't versoek van dr. Adriaen Biman, is goedgevonden denselven aen te nemen tot stads 

doctor op de weddens van 50 gulden ’sjaers mits dat d'selve als dan mede gehouden sal zijn 

den gasthuijsen ende andere godshuijsen, als ook de soldaten in deselve huijsen comende, 

gratis te bedienen.  

 

[In marge: Versoek van Lenaert Heindrix lopende bode.] 

 

Op 't versoek van Lenaert Heindrixsoon loopende bode, is goetgevonden den selven jaerlix 

toe te voegen een  wedde van 24 gulden, mits dat hij als dan gehouden sal zijn, sijn ordinaris 

dagen in 't reijsen van hier, ende weder uijt Den Hage precise waer te nemen. 
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[In marge: beroerende de erffgenamen van Harmen Smit.] 

 

Is bij Adriaan Heijndricx Rabbi gedaen rapport van 't accort bij hem op 't behagen vande 

vroetschap aengegaen met d'erffgenamen van wijlen Harmen Smit volgens zijne commissie 

vanden 14den december 1604 ende dienvolgende goetgevonden te approberen t'zelve accordt, 

daer bij henluijden toegevoegt wort, de somme van 100 gulden, te korten aen 't gene zijluijden 

aen de stadt schuldig zijn  mits dat daer mede doot en te niet sullen zijn hare pretensien, zoo 

van de halve sloot, als van zekere 12 gulden, die zij seggen hun nog te resteren van de koop 

van 't lant, ende dat zij ten behoeve van de stadt sullen affstaen het hoekgen lants aende Singel 

benoorden de lijnbanen buijten de Nieulanderpoort leggende, des sullen zij het bruggetgen 

aen haer bleekerije tot wederseggen mogen houden mits 't zelve tot commoditeijt van de 

hoijscuijten ende anderen tot haren costen optreckende. 

 

{225} 

 

[In marge: Versoek van Joost Dannis] 

 

 't Versoek van Joost Dannis, om eenige vereeringe te hebben van zijne moeijte ende d’erbeijt 

die hij heijt tot vorderinge van des stadts neeringe gedaen te hebben, is goetgevonden te 
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stellen in state, ten ware hij versogte ontslagen te zijn van de schutterije, 't welk men hem  zal 

mogen accorderen. 

 

[168 verso]  

 

 

[In marge: Versoek bedijkers van de Beemster.] 

 

11e april 1608 

 

Is 't versoek van de bedijckers van de Beemster, om haer waterlosinge te mogen brengen door 

d' Aemsloot mits t’ eijnde d’zelve Aemsloot  makende een overtoom, geoordeelt te zijn 

prejudiciabel voor dese stede neringe, ende dienvolgende goedgevonden 't selve aff te slaen 

ende te blijven bij den voet in 't originele contract vervatet ende gementioneert. 

 

[In marge: Beroerende de meters en storters.] 

 

Op 't versouk vande panneluijden ende coorencoopers, is goetgevonden denzelven te geven 

soodanige authoriteijt over de meters ende storters, om d'zelve te emploieren ende te werk te 

stellen, als zij hebben over de dragers, ende dat men tot meerder gerijft, denselven meters nog 

zal bijvoegen een noodhulpe, die men bij verlegen werck mede zal mogen gebruiken, 

welverstaende dat d' zelve noodhulpen mede in den eed gebragt zal worden ende dat voorts de 

storters ende  meters geordonneert zal worden te werken in haer eijgen beurs. 

 

[In marge: Vergrotinge van de turffmanden.] 

 

Is voorts goedgevonden tegen de  aenstaende verpagtinge van de urffimpost, onse 

turffmanden te vergrooten, ende d'selve te brengen op de grootte van de manden tot 

Amsterdam, ende dat men voorts in 't ijken van de manden, voortaen 
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zal letten dat die zoo groot sijn dattet ijser daer inne los omgedrait kan worden, ende dat men 

tot gerijff van de neeringe ende gemene burgerije, boven 't ijser van den officier nog een 

ander zal doen maken, 't welk bij een ijegelik gebruijct zal mogen worden, tot beproevinge 

van de manden die  in haer werck gebruijct sullen  worden. 

 

{225 verso} 

 

[In marge: caesdragers.] 

 

is voorts goetgevonden te committeren de edele Adriaen Heijndricxzoon Rabbi, IJff 

Maertsoon Lakenkooper, ende Jan  Janssoon Rijp, omme te letten op d'abuisen ende 

ongeregeltheden van de caesdragers, ende ijetwes daer tegen te concipieren, om 't zelve daer 

na gesien ende geëstamineert zijnde, voorts bij de vroetschappe gedisponeert te worden naer 

behooren. 

 

12e  april 

 

[In marge: Rapport Teijlingen, Medemblik, Wittendel en Coren.] 
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Is bij burgemeesteren Teijlingen, Medem  blick, ende Wittendel respective, mitsgaders den 

secretaris Coren gedaen rapport van 't gebesongeerde opten dagvaert in 's Gravenhage vanden 

21e  januari totten 21e martij beijde lestleden. 

 

13e april 

 

[In marge: Continuatie van ’t voors. rapport.] 

 

Is 't voorszeide rapport gecontinueert totten iiie  deser maent, ende bij occasie van 't zelve, 

gedelibereert zijnde op 't versoek van zijne Excellentie, mitsgaders zijne gen. graeff Willem, 

is goetgevonden 

 

[169 verso]  

 

[In marge: Versouk van zijne excellentie ende zijne genade.] 

 

de gededeputeerders te lasten om noopende die poincten die bij zijne Excellentie versogt 

werden gebragt te worden in de handelinge metten vijant, zijne Excellentie daer inne te helpen 

ende favoriseren zoo veel doenlik, ende belangende de verdere poincten die bij zijne 

Excellentie ende zijne genade beroerende de betalinge van de oude schulden, ende geledene 

schaden bij occasie van de oorloge gemaect ende geleden werden versogt, zijn gelast hier dien 

aengaende met de meeste van de oudere leden te mogen conformeren. 

 

[In marge: Beroerende de visserije binnen 's lants.] 

 

Is mede gelesen het concept van een placcate tegens de ongeregeltheden uit stuk van de vis- 

scherije binnen 's lants, ende goetgevonden dat de gedeputeerdens sullen de hant daer 

aenhouden, dat tegens de voors. ongeregeltheden mag worden voorsien, ende hun mogen 

conformeren met de beste of meeste stemmen. 

 

 

[In de kantlijn: Gedeputeerdens in de generaliteijt, Raad van Staten etc.] 

 

Zijn mede gelast hun te conformeren nopende de veranderinge off continuatie van de 

respective gedeputeerders ter vergaderinge van de Staten Generael, Raedt van Staten, 

Admiraliteijt ende respective rekeningen. 

 

{226} 
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[In marge: Bruggen over de vaert nevens Waligsdijk.] 

 

29e  april 1608. 

 

Es geremonstreert dat die van de Beemster met die van Ursem hadden gecontraheert, omme 

over de vaert ofte Togtsloot neffens Walichsdijk te leggen vier bruggen, en gedelibereert off 

men tot verhinderinge van deselve bruggen soude arbeijden, dan niet, is verstaen dat wel best 

soude zijn te hebben een onversparde vaert en met soo wijnig bruggen alst mogelik ware, dan  

alevenwel datter voorde stadt zoo vele niet aengelegen was, dat men hem particulierlijk soude 

opposeren, maer dat men die van de Uijtwaterende Sluijssen daer mede soude laten beworden. 

 

[In marge: Beroepinge van de soon van Pieter Cornelisz.] 
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Is voorts bij de meeste stemmen geapprobeert, de beroepinge bij de kerkenraet op de soon van 

Pieter Cornelisz. tot dienaer den kercke alhijer in plaetse van sijnen vader die affstant doet, 

gedaen.  

 

[In marge: Notweg van Jan Allerden.] 

 

Op de questie voor schepenen hangende tusschen Jan Allertsz en Frans Claesz Bleeker, 

beroerende de Notwech van de voornoemde Jan Allertsz, es verstaen dat de gelanden aen de 

Santsloot, deselve sloot sullen moeten navigabel maken, ofte anders tot gemene kosten de 

voornoemde Jan Allertsz een Notweg te lande besorgen. 

 

[170verso] 

[in marge: Vriessewegh.] 

Is mede goetgevonden dat men de oude Vriescheweg sal opkeuren doorgaens tot de wijte van 

14 voet. 

11e meij 1608 

[in marge: Beroerende ’t privilegie deser stede in ’t stuk van de confiscatie van de goederen 

van degene die haer lijff verbeurt hebben.] 

Is naer deliberatie op ’t schrijvens van de advocaten deser stede goetgevonden deselve 

advocaten te belasten om tegens den procureur- generael imperatief in cas van reformatie 

tegens Huijbert Simonsz., Frerick Evertssoon ende mr. Willem Pieterss. Limmen, gedaechde, 

te mainteneren en voor te staen de previlegie deser stede noopende de confiscatie van de 

goederen van de voornoemde gedaechdens ende anderen poorteren deser stede t’ lijff verbeurt 

hebbende. 

{226 verso} 

[in marge: De bueren van ’t Agtertoornburg ende Wortelstraet.] 

Op ’t versouk van de gemene buijren van ’t Achtertoornburg ende Wortelstraet is 

goetgevonden de straet van de Wortelstraet aff tot Thorenburg toe streckende, behoorlijken te 

doen ruijmen ende repareren ende bij fabrijkmeesteren deser stede mede te doen affroijen een 

hoeck van de schuijr van wijlen Heindrik Gerritsoon in de voors. straet comende ende d’zelve 

versparrende, mits dat d’ buijren ende possesseurs van de huijsen nevens de stadswalle daer 

staende, dezelve walle aldaer zoo sullen bescoeijen dat daervan geen  

171 

vuijligheijt op de nieuwe strate sal cunnen komen ende in sulken gevalle van stadswegen tot 

opkoopinge van de voors. hoek van de schuijr laten volgen de somme van i L.gulden. 

 

[in marge: Versoek van Claes Reijersz. Sleutel.] 

’t Versoeck van Claes Reijersz. Sleutel om prorogatie te hebben van den tijt bij hem 

geprefigeert tot affbrekinge van zijn dack voor den tijt van een jaer, is affgeslagen ende 

verstaen dat men precise zal blijven bij de genomen ordre, ten ware ijmant presenteerde zijn 

huijs een vierkant te verhoogen. 

 

[in marge: Lambert Willemsz. Sellekaert.] 
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Op ’t versoek van Lambert Willems soon Sellekaert om te mogen genieten de daggelden bij 

zijn soon voortaen in stadtwerk te verdienen ende 25 gulden van ’t gene voorhenen bij sijn 

voornoemde sone verdient is, is goetgevonden hem te gunnen zijns soons daggelden tot 12 

stuvers daegs voortaen te verdienen, ende ’t verder versoek is affgeslagen. 

 

[in marge: Wittendel ende Coren rapport.] 

Is voorts tenselven dage bij de E. mr. Johan van Wittendel ende de secretaris Coren gedaen 

rapport van ’t gebesoingeerde op ten dagvaert in s’ Gravenhage totten 1en maij incluijs.   

 

[171verso] 

20en meij 1608 

[in marge: Questie tussen de zeepsieders ende kuijpers.] 

Zijn over de questie ontstaen tussen gemene zeepsieders ende deken en raeds van ’t 

kuijpersgilde, nopende het koopen en veroorberen van de oude Amsterdamse zeepvaten, 

gecommitteert de E. Cornelis Mathijsz. Schagen, Cornelis Hendricx Boom ende Adriaen du 

Gardijn, om partijen te hooren en vereenigen is ’t doenlik, indien niet, van de gelegentheijt 

van de sake hen te informeren ende vroetschappe te dienen van advijs, mits dat middelertijt de 

branders van ’t kuijpersgilt de oude Amsterdamsche zeepvaten sullen gehouden zijn te 

branden. 

{227} 

[in marge: Remonstrantie van Suiderduijn.] 

De remonstratie van Adam Suiderduijn, pagter van de bierimposten over dese stede, es 

goetgevonden te stellen in handen van den E. Jan Jansz., mr. Jan van Wittendel en Pieter 

Harmensz. van Persijn om den voornoemde Suiderduijn, Joris Gerritsz. ende andere pagters 

(is ’t noot) daerop te hooren en uijt de voors. remonstrantie te concipieren soodanige keure als 

ten dienste en confirmatie van des stadsexcijse oorbaerlik gevonden sal worden ende de 

vroetschappe daervan te doen rapport, om ’t selve gesien voorts gedaen te worden na 

behoiren.  
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26e dito 

[in marge: De gravinne van Solms na hare huldinge hier tot Alkmaer te versoeken.] 

Is goetgevonden dewijle de gravinne van Solms op morgen gehult soude worden tot Vrouwe 

van Egmont ende de heeren burgermeesteren versogt hadde haer op d’selve huldinge met 

haeren tegenwoordigheijt te vereeren, dat men door de heeren burgermeesteren daergaende 

hare Genade, mitsgaders de heeren haer adsisterende mede zoude doen versoeken om hier ter 

stede wederomme te verscijnen ende de stadt met hare presentie te komen vereeren. 

 

[in marge: Versouk van Meijnert Jacobssoon caeskooper.] 

Het versoek van Meijnert Jacobssoon caeskooper om d’ zuijderhoeck van zijn huijs wat te 

mogen uijttimmeren, mits de gront betalende tot seggen van goede mannen, is affgeslagen, 

dan is niettemin goetgevonden, indien de suppliant tevrede soude sijn van sijn noorder hoek 

mede ijet te verliesen, dat alsdan de heren burgermeesteren off zelffs, off den geregte sullen 
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inspectie nemen van de gelegentheijt ende hun informeren off men Jan Jacobssoon 

kaeskooper met tamelicke costen deser stede zoude kunnen bewegen om de zuijdhoek van 

zijn huijs mede in te trecken op de roijinge van des suppliants huijs ende daervan rapport doen 

om t’zelve gehoort etc. 

 

[172 verso] 

 

{227 verso} 

 

[in de marge: Jan Garbrantsz. biersteker] 

 

Opte propositie van de heeren scepenen is goet gevonden, Jan Garbrantsoon biersteker op 't 

Heijligelant, als hem notorie1 generende met sluikerije, zijne neeringe van bierstekerije te 

interdiceren. Ende voorts is verstaen dat de gecommitteerdens op 't concipiëren van een keure 

tegens de menigvuldige sluijkerijen, mettet besoigne eerstdaegs voort soude gaen ende indien 

zij ijmant behoeven te hooren, dat zij d'selve voor burgermeesteren sullen mogen hooren. 

 

[in de marge: versoek van de bedijckers van de Beemster] 

 

28e meij 1608 

Zijn binnen gestaen de gedeputeerdens van de bedijkers van de Beemster, versoekende dat de 

heeren van de vroetscappe zouden willen genoegen ende nemen contentement met de wijtte 

van 8 roeden voor de vaert van 't Spijkerboorsgat naar Purmereijnde ende dat Hontbosch 

mate. Welk versoek ende de redenen daertoe bijgebragt bij de vroetscappe gehoort ende 

geëxamineert zijnde, is bij deselve goetgevonden ende geresolveert, alsnog te persisteren bij 

voorgaende resolutie op den 16en novembris lestleden, beroerende het maken van de voors. 

vaert genomen, behoudelick dat men in plaetse van Putsce mate daerinne geroert, soude 

mogen stellen ende gebruijken Rijnlantse mate, 

 

173 

 

dat men mede beroerende de trekweg in dezelve resolutie gementioneert, claerder sal spreken, 

dat d'zelve sulx gemaect ende onderhouden zal moeten werden, dat die zoo te voet als met 

paerden bequamelicken zal connen gebruijct worden ende dat men alomme uijt de schepen 

bequamelicken aen dezelve weg zal connen komen, dat men mede zal stipuleren, dat d'voors. 

bedijkers de voors. vaert sullen maken lijnregt, zoona als eenigsints doenlick wesen zal. 

 

{228} 

 

[in de marge: beroerende de executie van de verpondinge en schoorsteengelt] 

 

Is voorts goetgevonden, dat men den officier ernstelick zal aenseggen dat hij diligentere de 

executie van de gebrekigen in 't furneren van haer verpondinge ende schoorsteengelt off dat 

men bij faulte van dien de wagtmeester off ijmant anders daertoe zal emploieren. 

 

[in de marge: beschrijvinge tot Hoorn] 

 

3en junii 1608 

es gelesen missive van de heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Westvrieslant en 

den Noorderquartiere in date den 29en meij 1608 daarbij de respective steden van desen 

quartiere werden versogt hare gedeputeerden tot Hoorn te seijnden op huijden 's avonds in de 

herberge, om des anderen daegs te helpen adviseren 
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[173 verso]  

 

ende resolveren over 't inhouden van de voors. missive; te weten off men (niet jegenstaende 

de resolutie van de heeren Staten van Hollant en Westvrieslant van uijte sommatiën van 

verpondingen over de landen, boven de twee agste parten in den voorleden jare nagelaten, nog 

een agste part na te laten) tot vervallinge van 't kort van desen quartiere, de sommatiën van de 

verpondingen voor den loopenden jare soude uijtseijnden op gelijke voet als in den voorleden 

jare. Zijn de gedeputeerden gelast om te consenteren, dat de sommatiën over desen quartiere 

voor den loopende jare uijtgesonden sullen worden op gelijke voet als in voorleden jare, 

namentlik sevendalve cleijne verpondinge over de steden en vijfftalve cleijne verpondinge 

met de verhooginge van een 8ste part over de plattelanden en daerenboven nog een 8ste part bij 

forme van verhoginge van de voors. vijfftalve verpondingen en het eerste 8ste part op 

malcanderen gerekent. 

 

 

[in de marge: impost van de bezaijde landen over dit quartier] 

 

Is mede goet gevonden het middel van de bezaijde landen over desen quartiere alleen verpagt 

te emploieren tot het voors. cort van desen quartiere. 

 

{228 verso} 
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[in de marge: Capelman en Steenhuijs gecommitteerden op de voors. beschrijvinge] 

 

Zijn voorts gecommitteert de edele Helias Capelman, burgermeester ende Jacob Steenhuijs 

oud-burgermeester en gecommitteerde van deser stede wegen, omme de voors. resolutiën van 

deser stede wegen aldaer inne te brengen ende voorts te helpen adviseren op enige requesten 

en alle andere voorvallende saken. 

 

[in de marge: Questie tussen de huijsarmen en weezen] 

 

Op de questie tussen de regenten van de huijsarmen ende van 't weeshuijs es verstaen, dat de 

goeden van de kinderen beneden de vier jaren zijnde en bij de huijssittenmeesteren 

onderhouden wordende, comende te overlijden aleer zij in 't weeshuijs comen, sullen 

succederen op de voors. huijssittenmeesteren. Ende dat in sulken gevalle de regenten van 

beijde de huijsen sullen staen over 't ramen van den inventaris, om de goederen genoten te 

worden bij degene in wiens tijt het overlijden komt te vallen. Welverstaende zoo eenige kint 

ofte kinderen boven de vier jaren zijnde in 't weeshuijs comen en eenige van deselve bij de 

huijssittenmeesteren als beneden den vier jaren zijn onderhouden, dat in sulken gevalle datelik 

de geheele goeden onverdeelt sullen comen aen 't weeshuijs. 

 

[174 verso} 

 

[in de marge: brugge over de vaert van de Beemster] 

 

Op 't versoek van de veerluijden op Hoorn es goetgevonden dat men bij de heeren bedijkers 

van de Beemster zal aenhouden, dat de brugge over de nieuwe vaert niet soo uijterlicken na de 

Schermer, gelijk zij schijnen voor te hebben, maar een stucke weegs innewaerts van de 

Schermer aff sal geleijt worden. 
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[in de marge: comansgilde] 

 

Op 't versoek van deken en raets van 't comansgilt es verstaen dat diegene die hen geneeren 

met boter, speck en gerooct vleijs met de cleijne schale te verkoopen, gehouden sullen zijn 't 

gilde te voldoen. 

 

{229} 

 

[in de marge: de buijtenluijden rosijnen etc. vercoopende op de Voordam voor te staen] 

 

Is voorts op de requeste van de voors. deecken en raads goetgevonden, dat de buijtenluijden 

hen generende met vijgen, rosijnen, rijs, suijker en diergelijke waren te vercoopen sullen 

voorstaen op de Voordam bij de Roode Molen benoorden de Leijtse caes en nergens anders. 

 

1e julii 1608 

 

[in de marge: Medemblick en Coren rapport] 

 

Is bij Doedt Janss. Medemblick, burgemeester ende secretaris Coren gedaen rapport van 't 

gebesoigneerde opten dagvaert in 's-Gravenhage, 't zedert den 13e meij lestleden totten  

28e junii daeraen volgende. 

 

 

[in de marge: sluijs in den Nieuwendam] 

 

Is mede bij de voornoemde burgermeester Medemblick gerapporteert 't gene  

 

175 

 

gepasseert ende hem bejegent was op de inspectie van de sluijs in de Nieuwendam om 't 

verleggen, van de welke questie is tusschen die van Monnickendam ende Purmerende, waerop 

gedelibereert sijnde, worde goetgevonden dat men op dese sake naerder zouden letten ende 

denken op 't intreste van 'twelk voor dese stede daerinne zoude mogen gelegen zijn. 

 

 

[in de marge: beroerende de penningen van weeskinderen op renten te nemen] 

 

Is voorts goetgevonden ende verstaen dewijle datter affsettinge van 't gelt voor handen is, dat 

de stadt middelertijt voor de eerste settinge niet gehouden en sal zijn van de weeskinderen 

eenige penningen op renten te nemen, tenware de penningen gepresenteert worden op de voet 

van 't placaet van den jare 1606. 

 

 

[in de marge: beroerende de sluijs in den Nieuwendam] 

 

Den 12e dito 

 

Is geproponeert dat eenige gedeputeerdens van de stadt Munnickendam haer gevonden 

hadden bij burgermeesteren ende versogt, dat dese stede haer niet en soude willen 

formaliseren tegens het verleggen van de sluijs in de Nieuwedam off zoo de heeren zouden 

meijnen, dat in 'tzelve verleggen eenig prejudicie ware gelegen voor dese stede, versochten 

daervan berigt te worden, om daerna dese stadt met redenen off presentatiën te mogen geven 
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[175 verso]  

 

contentement; daerop gedelibereert zijnde goetgevonden is, henluijden aen te seggen dat men 

naerder op dese sake soude letten ende informeren en 'tselve gedaen sijnde, henluijden alsdan 

bejegenen, sulx men naer gelegentheijt van saken bevinden soude te behoren. 

 

{229 verso} 

 

[in de marge: publicatie nieuwe verpondinge. Barthout Loeven van der Hoolk tot collecteur] 

 

Is voorts goetgevonden dat men eerstdaegs zal procederen tot publicatie van de nieuwe 

verpondingen voor den lopende jare 1608 ende is totte collecte van dien gecommitteert 

Barthout Loeven van der Hoolck. 

 

 

[in de marge: beschrijvinge in 's Hage] 

 

[in de marge: veranderinge in de combinatie van de dorpen onder de steden ende in de 

ordonnantie van 't gemael etc.] 

 

Is nog gelesen een missive van de Gecommitteerde Raden van de Staten etc. in dato den 7en 

deser, daerbij de respectivelicke steden werden beschreven om tegens den 14e deser, te komen 

in 's-Gravenhage om nevens de andere leden rijpelicken te letten op de gewigtige saken die 

althans verhandelt worden, als ook op de resumtie ende verbeteringe van de ordonnantiën van 

't gemaal, bestiael, turff en zeep ende specialicken te delibereren off men in de combinatie van 

de dorpen ende de steden, eenige veranderinge soude mogen doen, ende statueren dat 
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voortaen niemand sal doen malen buijten den ring van sijne verpachtinge, nog meel off brood 

om te verkopen daer binnen te brengen, dan mits van nieuws impost betalende etc., ende is 

goetgevonden en verstaen dat de gedeputeerdens gaende ter dagvaert niet in sullen 

conzenteren off toestaan eenige van de veranderinge vooren geroert, maer dienaengaende 

blijven bij den ouden voet ende nopende de vordere saken, daerinne te helpen adviseren en 

resolveren ten meesten dienste der landen. 

 

[in marge: Placaet ende ordre op ’t gelt.] 

 

 

{230} 

 

Is mede op ’t schrijvens van deselve gecommitteerde raden goetgevonden dat men in 

conformité van ’t selve schrijven soude procederen tot publicatie van’t nieuwe provisionele 

placaet van de munte ende ’t passeren van de bezegelde belofte volgende ’t formulier daervan 

overgesonden. 

 

[in marge: Nieuw hooft over de vaert door Ursem.] 

 

Is voorts goetgevonden twee van de heeren bugermeesteren te committeren om hen te 

vervoegen bij de bedijkers van de Beemster ende gedeputeerdens 

 

[176 verso] 
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van de Uijtwaterende Sluijsen als zij vergaderen sullen op’t leggen van’t nieuwe hooft 

aen’t westeijnde van de vaert door Ursem ende te helpen letten dat het selve hooft geleijt 

soude mogen worden ten meesten dienste ende gerijve van de ingesetenen deser stede.  

Ende voorts bij de voorschreven bedijkers ende die van Ursem insisteren op’t effect van de 

rezolutie nopende ’t leggen van de westelicxste brugge over deselve vaert opten 3en junii 

lestleden hier genomen. 

 

 

[in marge: Beroerende de bruggen over de Ursemmervaert.] 

 

Op’t versoek van den deken ende raets van’t schippersgilde hier ter stede is voorts 

goetgevonden dat de voorn. heeren burgermeesteren aldaer mede sullen insisteren dat over de 

voors. vaert soo weijnige bruggen geleijt mogen werden als doenlick, ende waer’t mogelijk 

open bruggen off valbruggen totte minste verhinderinge van den doorvaert. 

 

 

[in marge: Schutsluijs in de Schaerdammerdijk.] 

 

Is nog verstaen dat men in alle manieren zal soeken te beletten ’t leggen van een 

 

177 

 

schutsluijse in de Schaerdamse dijk ende naerder letten op de middelen daer bij ’t selve mettet 

beste fondament ende bequamlicxste kunnen geschieden. 

 

 

[in marge: Versoek Joh. Geisterani.] 

 

{230 verso} 

 

Op’t versoek Johannis Geisterani is denselve, dewijle sijne jaren in ’t collegie theologico 

tot Leijden komen te expireren, vergunt tot continuatie van sijne studien voor de tijd van een 

jaer, een subzidie van hondertdertig gulden boven de 70 gulden van de erffpacht bij hem tot 

nog toe genoten, mits dat hij hem alsdan aen gene andere plaetsen en sal mogen verbinden, 

verder als tot believen van burgermeesteren deser stede. 

 

[in marge: Versoek van Lijsbet Jans en Maritgen Hendricx.] 

 

Is voorts op’t versoek van Lijsbet Jans en Maritgen Hendrix, conventualen in’t Middelhoff, 

denselven gegunt verhoginge van alimentatie tot discretie van burgermeesteren. 

 

[in marge: Versoek van de buren op de Colcksloot.] 

 

Op’t versoek van de gemeene buren van de Colcksloot, is goetgevonden een straet te leggen 

tusschen de vesten en mr. Ariaens keet, streckende 

 

[177 verso] 

 

van de Boompoorte af, zuijt aen, tot aen de straet van de nieuwe keeten, off Gerrit Reijersz, 

mits dat de stadt daertoe zal geven steen en zant, en dat de supplianten sullen dragen ’t 

arbeijtsloon. 
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[in marge: Nopende de sluijs in den Nieuwendam.] 

 

28en julij 1608 

is gehoort sijnde het rapport van de heeren burgermeesteren die op ’t verleggen van de sluijs 

in den Nieuwendam, eenige schippers, poortluijden ende andere gehoort hadden, 

goetgevonden ende geresolveert, dat men bij alle middelen zal soeken het verleggen van de 

voors. sluijs te beletten. Ende dat de gedeputeerdens, gaande ter dagvaert, ook soude mogen 

verclaren, indien de heeren Staten anders soude wille verstaen, dat dese stadt hare consenten 

niet en soude kunne dragen als in voorleden jaren, maer versoeken verlichtinge in de 

contributien tot laste van die van Munnickendam, die met het verleggen van de voors. sluijs in 

haer neringe soude sijn gebenificieert. 

 

178 

 

[in marge: Nopende de bruggen over de vaert door Ursem.] 

 

Is nog mede verstaen, dat men van deser stede wegen soude arbeijden, datter over de vaert 

door Ursem, soo weijnig bruggen geleijt soude worden als mogelijk, en dat bij de 

gevoegelicxste middelen, sonder nogtans eenige heftigheijt te gebruijken, off van de stede 

wegen te formaliseren. 

 

 

[in marge: Versoek van de cramers hier ter stede.] 

 

{231}  

 

’t Versoek van de gemeene cramers hier ter stede, de jaarmarcten frequenterende, om ’t 

houden van de Bartelmies- en Matheusmarkt, wederom gebracht te hebben op den ouden 

voet, is afgeslagen. 

 

[in marge: Naarder ordre tegens sluijkerijen.] 

 

Gedelibereert sijnde op eenige naerdere remedie tegens die groote ende excessive frauden 

ende sluijkereijen, is goetgevonden ende verstaen dat voortaen schepenen niet gehouden en 

sullen sijn om te verwagten volkomen bewijs, alvorens den beklaegden van sluijkereije te 

mogen condemneren maer vermogen sullen deselve te condemneren uijt vehemente indicien 

en prezumtien ende in gevalle schepenen 

 

 

[178 verso] 

 

hen mogten beswaert vinden, dat deselve hen sullen mogen addresseren aen burgermeesteren 

om tesamen de voornoemde suspecte persoonen bij billet te mogen uijtsetten. Ende is voorts 

verstaen dat burgermeesteren voor haer sullen ontbieden alle de bierstekers binnen deser 

stede, ende denselve doen stellen cautie suffisant ter somme van tweehondert gulden, daer aen 

de condemnatien t’haren laste te vallen, geexecuteert soude mogen worden ende denselven 

voorts doen overgeven, dat indien zijluyden hen sulx mogten komen te verlopen, dat 

schepenen voornoemt, uijt pregnante indicien goetvonden henluyden te condemneren, of uijt 

te seggen, dat sij henluyden daer tegens niet en sullen opposeren ofte behelpen, met justitie 

off anderen in eeniger manieren, ende bij ontwilligheijt off weijgeringe van de voors. cautie 

ofte overgifte, denselve haerluyder neringe interdiceren dat ook niemant voortaen 
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deselve neringe van biersteken zal mogen beginnen, sonder alvorens de voors. cautie te stellen 

ende overgifte te doen. 

 

[in marge: ’t Kind van Allert Jansz in ’t weeshuijs.] 

 

Op’t versoek van Jan Allerts soon over de Geest, is uijt gratie en sonder te trecken in 

consequentie, goetgevonden den regenten van den weeshuijs te authoriseren, om Jan Allerts 

soon ’t nagelaten kind van Allert Jansz des suppliants soone, in het weeshuijs te moge nemen, 

niettegenstaende sijne ouderdom den tijd bij de ordre geprofigeert, een jaer off een half 

excedent. 

 

[in marge: Versoek van deken ende raets van ’t schippersgilde.] 

 

{231 verso} 

 

Is voorts op ’t versoek van deken ende raets van het schippersgilde, derselver ordonnantie 

nopende de vrachten die bij eenen gildebroeder buijten de ordinaris tijd van’t veer, off sijn 

gebeurte, aengenomen worden, daervan soodanige gehouden is werpinge te doen, en geenen 

die jegenwoordig is geamplieert met een boete van 4 gulden, de eene helfte ten proffijte 

 

[179 verso] 

 

van den officier en de ander helft ten proffijte van’t gilde en den bekeurde halff en halff, mits 

dat den huerder niet benomen werd sijn vrijheijt om te houden den schipper die hij gehuert 

heeft, indien hem sulx goetdunkt. Ende het articule sprekende dat een igelijk van de 

gildebroeders op sijn beurt, is bijgevoegt een pene van 3 gulden, 1/3 voor den officier 
1/3 voor’t gilt en ’t resterende 1/3 voor den bekeurder. 

 

 

[in marge: Secretaris Coren rapport.] 

 

Is mede bij den secretaris Cooren rapport gedaen van ’t gebezoigneerde ter dagvaert in  

’s Gravenhage, van den 13en julij tot den 19en julij 1608. 

 

 

 

 

 
 


