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[1]
[in marge: convoyen op te geunieerde provintien;
C
ste pennyng op ‘t jaer LXXXIII;
waer d’ impost van de wijnen ende vreemde bieren geheven zal worden.]
Op huijden den xiden augusti anno XVC LXXXII in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in
date den viden deser maent, waer inne verhaelt wort dat het lant
van Hollant in vele schulden ende achterweesen vervallen is, bedragende een
grooten somme van pennyngen ende omme die selve eensdeels te voldoen, ende te
verhoeden alle arresten die bij faulte van betalinge souden moegen vallen:
zoe es bij de vroetschap goet gevonden dat men eerstdaechs in treyne zal
brengen die convoyen opte geunieerde provintien, mits dat die lijste daer off
sulcx worde gemodereert dat die coopmanschap niet en worde gediverteert
ende dat den geunieerde provintien contentement gegeven worde. Ende
dat voorts in ‘t anstaende jaere LXXXIII een cste pennyng geheven worde
op te voet van jaer LXXVII ende zoe die stadt daer mede niet en can
volstaen, dat men dan neme die voet van jaer LXXIX. Vint voorts
die vroetschap goet, dat d’ impost van de wijnen ende vreemde bieren
die in Hollant worden geconsumeert, geheven zal worden ter plaetse
aldaer die selve eerst incommen.
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[in marge: die vercopinge van de geestelicke goeden wort offgeslagen]
Ende belangende die vercopinge van alle geestelicke ende geannoteerde
goeden, heeft die vroetschap geheelick offgeslagen.
[in marge: continuatie der middelen]
Voorts es mede geresolveert ende bij de vroetscap bewillicht in de
continuatie van de gemeene middelen voor het toecomende halff jaere.
[in marge: eenige uuyte edelen te nomineren in den Grooten Raet ende Raet Provinciael]
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert den gecommitteerden deser
stede reysende up ten dachvaert in Den Haege omme te nomineren sulcke
personen van de edelen in den Grooten Raet ende Raet Provinciael als zij
daer toe achten sullen bequaemste te zijne.
[in marge: gecommitteerden op ten dachvaert in Den Haege]
Sijn voorts mr. Adriaen Anthonisz. ende mr. Reynier Mathijsz.
gecommitteert om op ten dachvaert in Den Haege te reysen, die voorgaende
resolutien voor advys in te brengen, daer op ende andere voorvallende
saecken te resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen.
[in marge: Mr. Reynier Mathijsz. gecommitteert in ‘t collegie van de Staten van Hollant]
Is voerts mr. Reynier Mathijsz. bij de vroetschap gecommitteert omme
van wegen deser stede in de plaetse van Pieter van Teylingen in ‘t
collegie van de Staten van Hollant in Den Haege in de gemeen lants
saecken te besogneren ende die selve mitte gedeputeerden van d’ andere
steden te helpen beleyden.
[in marge: dat men die rekening van van Foreest tresorier van ‘t jaer LXXX sal sluyten]
Nae dat die visitatoers van den rekeninge Diericx van Foreest, tresorier
van den jaere LXXX haer rapport gedaen hadde, ende verclaert dat zij sonderlinge
geen swaricheyt in de selve rekeninge bevonden: zoe heeft die vroetscap
den voors. visitatoers geauctoriseert d voors. rekeninge te sluyten ende te
teyckenen.
[1v]
[in marge: nieuwe contributie offgeslagen ende gepersisteert bij den Cen pennynck anno 77
ofte 79]
Op huyden den xxxen augusti anno XVcLXXXII in communicatie van de
vroetscap geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant van
date den xxven deser, mentionerende van een nieuwe voet van de contributie
te maecken in maniere van verpondinge daer toe alrede eenige personen
zijn voorgeslagen: die vroetschap considererende dat alle nieuwicheyt swaericheyt
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ende beroerte onder ‘t gemeen volck causeert, vint geraden dat men zal persysteren
bij haere resolutie op ten xien deser maent genomen, te weetene dat men omme
te vinden die iiiiCduysent gulden die ‘t lant van Hollant ten achteren is, zal in
treyn brengen die convoyen op te geunieerde provintien, ende daer toe een Cen
pennyng zal omslaen op te voet van ‘t jaer LXXVII, ende soo men ‘t selve niet sal
moegen staende houden, dat men dan bewillige in de Ce pennynck op te voet anni LXXIX.
[in marge: die 4 gulden op te tonne zeepe offgeslagen]
Belangende die vier gulden op te tonne zeepe te stellen die hier te lande wort
geconsommeert, vint die vroetschap niet geraden dat men ‘t selve sal consenteren,
maer geheelyck offslaen.
[in marge: dat die magistraten haer bij eede sullen verbinden d’ ordonnantien op te imposten
te onderhouden]
Op ‘t iiide point is bij de vroetscap geresolveert ende bewillicht dat die
magistraten in alle die steden, haer bij eede sullen verbinden omme te
achtervolgen ende opsichte te nemen op te ordonnantien op te middelen
convoyen, licenten ende contributien gemaict.
[in marge: dat men den capiteynen zal constitutiebrieven verlijen ende vercopinge van de
geestelicke goeden affgeslagen]
Beroerende ‘t iiiide ende vde articulen mentionnerende van de capiteynen in betalinge
van haer achterweesen te verlenen constitutiebrieven nae advenant
den pennynck xvi off in betalinge te geven geestelicke ende geannoteerde goeden
etc., is bij de vroetscap die vercopinge van de geestelicke goeden gehelyck offgeslagen
ende omme den capiteynen contentement te geven, vint goet dat men haerluyden
in betalinge zal verlijen constitutiebrieven nae advenant die pennynck xx, xviii ofte ten
hoochsten xvi.
[in marge: dat men die peynen der geene die d’ imposten defrauderen sal verhogen]
Aengaende ‘t geconcipieerde placcaet op te verhoginge van de peynen der geene
die d’ imposten convoyen ende licenten defrauderen: vint die vroetscap
goet dat ‘t selve placcaet zal worden gepubliceert ende onderhouden, uuytgesondert dat men die bannissement ende straffe van den lijf zal naelaten, ende
alleenlyck maer verhogen de mulckten pecunieel ende daer bij voegen suspentie
ofte privatie van neringe ende offitien.
[in marge: mr. Reynier Matthijsz. op ten dachvaert in den Hage gecommitteert]
Is voorts mr. Reynier Mathijsz. gecommitteert op ten dachvaert in Den
Haege den iiiden september geleyt, te compareren, die voorgaende resolutien
voor advys in te brengen, daer op ende andere voorvallende saecken te
resolveren ende hem te conformeren den meesten stemmen.
[in marge: fabryckmeesteren te contenteren]
Sijn burgermeesteren geauctoriseert den fabryckmeesteren tot
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redelickheyt te contenteren van haere extraordinaris moeyten
anno 79, 80 ende 81, zo van den artilrye als anders gedaen.

[ii]
[in marge: Wijbrant van de 4de pan ordonnantie te verlenen.]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert Wijbrant Albertsz., lakencoper,
ordonnantie te verlenen van de vierde pan anno lxxx verdekt op zijn camer
staende achter zijn huys op Fnidsen.

[in marge: Dat scout, burgermeesteren ende scepenen den eedt sullen doen om die imposten te
hanthaven.]
Op huyden den xxien septembris anno xvclxxxii is bijde vroetscap collegialiter vergadert. Zijnde geresolveert dat schout, burgermeesteren ende schepenen den eedt
opte verpachtinge van de imposten bij de Staten geconcipeert uut conditie ende
onder die clausule dat schout, burgermeesteren ende scepenen deser stede van de selven
eedt ontslagen sullen zijn, zo verre eenyge steden den voors. eedt weygerden
off daer tegens bevonden worden te doene.

[in marge: Den personen die mittet Amsterdams veerschip ´s avonts comen in te laten.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren een ordonnantie sullen maken ten eynde
die personen die mittet veerschip ´s avonts van Amsterdam comen, tot
negen uren toe, ingelaten worden.

[in marge: 2 Personen genomineert om bij Zijne Excellentie een gecosen te werden in ´t
collegie van de Staten.]
Sijn voorts meester Reynier Mathijsz. ende Cornelis Willemsz. Croon bijde meeste stemmen
genomineert om Zijne Excellentie overgezonden ende bij Zijne Excellentie daer uuyt
een gecosen te worden in ´t collegie van Zuyt-Hollant.

[in marge: Van de maentlicke quote Zijne Hoocheyt te accorderen.]
Op huyden den xxixen septembris xvclxxxii in communicatie van de vroetscap
geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date den xxiien
septembris ende daer beneffens sekere missive van de advocaet Pauwels
Buijs inde welcke onder andere verhaelt wort, dat bij Zijne Excellentie
den Staten Generael voorgedragen van Zijne Hoocheyt maentelick
voor een jaer geduyerende tot onderhout van de oorloge te willen contribueren
iiicxxm gulden waarinne die van Hollant ende Zeellant bij Zijne Excellentie
gequotifeert souden zijn op xciiim gulden, etc. Is bijde vroetschap geresol4

veert dat men den Gedeputeerden van de Staten ende steden van Hollant
opten dachvaert den 1en octobris in Den Haege geleyt compareren den volle last
geven zal omme opte voors. quotifatie sulcx te proponeren ende zo veel
maentelick Zijne Hoocheyt te accorderen als zij bevinden sullen in
redelickheyt ende nae ´t vermogen van Hollant te behoiren.

[in marge: Van de openinge ofte sluyten van de stromen.]
Gevende voorts deselven gedeputeerden last omme opte openinge
ofte sluytinge van de stroomen sulcx te ordonneren als zij tot meesten
oirbaer ende welvaren van de lande bevinden sullen te behoiren.

[in marge: Purmereynt onder Hollant te stellen.]
Ende aengaende die stadt van Purmereynt, vint die vroetscap
niet ongeraden dat die selve onder ´t graeffscap van Egmont gestelt
worde.

[in marge: Visitatoers van de rekeningen Diercks van Foreest, tresorier anni 81.]
Sijn voorts IJsbrant Allertsz, Jan Cornelisz. Comans, Cornelis Willemsz.Croon, Willem van
Rietwijck,
meester Adriaen Anthonisz. Rabbi, Harck Jansz. Mijnheers ende Claes ´t Heusz.
geordonneert tot visitatoers van de rekeningen van Dirck van Foreest,
tresorier van de jaere lxxxi mitsgaders van de fabryck van ´t selve jaer.

[ii .v.]
[in marge: Die ordonnantie van xim vc gulden van Hollantse Staten wederom te seynden.]
Op huyden den xviien octobris xvclxxxii in communicatie van de vroetscap
geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerden van ´t Noorderquartier
van date den xiiien deser ende eerst belangende sekere ordonnantie bijde
Staten van Hollant gepasseert daer bij den rentmeester belast wort
op interest te lichten ximvc gulden opten eersten omslach, etc. Is bijde
vroetschap goet gevonden dat men die selve ordonnantie wederom
sal seynden ende remonstreren hoe veel alrede bij desen quartiere
opte voors. omslach gelicht es.

[in marge: Van de steden rekeningen te doen.]
Op ´t iide point mentionerende van de stede rekening te doen ende te
procederen tot het hoiren ende sluyten der selver, is bijde vroetscap
geresolveert dat zij wel te vreden zijn dat tot horinge ende
5

sluytinge der selver rekeningen eerstdaechs geprocedeert worde
onder conditie dattet project op ´t maken der selver rekeningen
geconcipieert te niete gedaen zal worden ende dat in rekeningen
ontfangen sal worden alle ´t geene dat redelick ende behoirlick es.

[in marge: De geestelicke goeden niet te vercopen.]
Op ´t iiide point verhalende van de vercopinge van de geestelicke goeden,
is bijde vroetscap geresolveert dat men geenssins sal procederen tot
vercopinge der geestelicker goeden, maer dat die selve onvercoft
sullen blijven ter tijt toe die steden van desen quartiere haer rekening
gedaen sullen hebben, om haer achterwesen daer mede te vervallen
ende te betalen.

[in marge: Van de scepen in ´t lants dienst gebruyckt.]
Het iiiide point van de schippers, wiens scepen eertijts in ´t lants
dienst gebruyckt sijn, contentement te geven, wort voor
dese tijt in staten gestelt.

[in marge: Den oeversten te betalen d´oncosten van ´t proces tegens Slacht.]
Op ´t vde point belangende d´oncosten bij den oeversten Sonoy gedaen
in ´t proces tegens Pieter Slacht, heeft die vroetscap geauctoriseert den gedeputeerden in’t collegie van ´t Noorderquartier om
den voors. oeversten den voors. oncosten te voldoen zo verre haer
blijckt dat den oeversten deselve soe wel die continuatie
als ten principael aengaende bij advys van de gedeputeerde raden gedaen
heeft.

[in marge: Pieter Luytges, burgermeester van Enchuysen.]
Het vide point belangende die declaratie van de oncosten van Pieter
Luytges, burgermeester van Enchuysen, heeft die vroetscap
geheel offgeslagen.

[in marge: Van de ordonnantie Luytgen Wagenaer bij Zijne Excellentie verleent]
Het viide point mentionerende van sekere ordonnantie bij Zijne Excellentie
verleent om eenen Luytgen Wagenaer, burger tot Enchuysen, duysent
gulden bij te leggen om sekere zeecaerten te maken ende doen drucken,
heeft mede de vroetscap geheel affgeslagen.

[iii]
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[in marge: Van de pastory ende kerckelicke goeden in de dorpen.]
Opt viiiste point off men een ontfanger sal stellen over alle die
innecomen van de pastorye, kerckelicke ende geestelicke goeden van de
dorpen in ´t Noorderquartier, etc., is bijde vroetscap geresolveert
ende goet gevonden. Niet datter een ontfanger gestelt zal worden, maer
dat alle die dorpen in handen van de gedeputeerde van ´t Noorderquartier
van alle heure kerckelicke ende pastory goeden rekening sullen doen.

[in marge: Jacob Dircxsz opten dachvaert tot Hoorn.]
Is voorts Jacob Dircxsz., burgermeester gecommitteert tot Hoorn opten
dachvaert te reysen die voirgaende resolutien voor advys in te
brengen daerop ende andere voorvallende saecken te resolveren ende
hem te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Gecommitteerde om te maken de rekening van de stadt.]
Sijn voorts Jacob Dircxsz., Cornelis Jansz. van den Nijenburg, Cornelis
Willemsz. Croon ende Aelbert Cornelisz. Comans gecommitteert omme alle
des stadts rekening van ´t jaer lxxii aff te deursien ende daer uuyt
te extraheren alle ´t gundt ´t gemeen lant angaet ende soe een rekening
te maken die ´t gemeen lant doen zal.

[in marge: Cornelis Allertsz., rinmoeller te contenteren.]
Heeft voorts de vroetscap geauctoriseert den burgermeesteren om Cornelis Allertsz.,
rinmoeller, tot redelickheyt te contenteren van zijne schade,
die hij geleden heeft uuyt sake dat die wacht een tijt lanck
in sijn molen gehouden es geweest.
[in marge: Bewillicht inde iiicxx m gulden ter maent en die xxiiiim ende xm gulden
offgeslagen oic geen verhoginge te doen op ´t sout.]
Op huyden den xxviien octobris xvclxxxii in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missiven van de Staten van de xviien deser maent octobris
mentionerende dat men Zijne Hoocheyt maentlick tot onderhout van den
oorloge over die landen souden opbrengen iiicxxm gulden waerinne
die quote van Hollant ende Zeellant soude bedragen xciiim gulden, is
bijde vroetscap goet gevonden dat men daerinne sal bewilligen, maer
belangende die xxiiiim gulden ter maent totte ammunitie ende xm gulden totte
vivres heeft die vroetscap affgeslagen. Ende van de convoyen ende imposte
van ´t sout in handen van Zijne Hoocheyt te stellen tot versekeringe
van de lxxm gulden ´s maents die Sijne Hoocheyt zijn geaccordeert
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boven die iiclm gulden ter maent en vint die vroetscap gansch
niet geraden noch oic dat die impost van ´t sout verhoocht worde tot
l gulden, maer dat die blijven zal soe zij tot haer toe geweest is ende
soo men immers die wat moet verhogen dat men die stelle tot xv off
xx gulden op ´t hondert.

[in marge: Raet van Staten niet permanent te maken.]
Op ´t iide point daer inne Zijne Hoocheyt begeert genomineert te werden
lxvi personen om daer uuyt xxii gecosen te werden tot raden van
Staten neffens Zijne Hoocheyt, heeft die vroetscap ´t selve bewillicht,
maer vint niet raetsaem dat die selve raet permanent gemaect worde.

[iii.v.]
[in marge: Weddens van eenige van den grooten Raet.]
Soe veel angaet meesters Dirck van de Nyenburch, Wijngaerden ende
Loose, hoge raden, die versoucken dat haer weddens van viic tot xc
gulden toe verhoocht sullen werden, is bijde vroetscap geresolveert
dat men mitte voors. personen zal accorderen tot viii, ix off xc gulden mits
dat d´andere van de selven Raet gelijcke veel gegont zal worden als
die voorseide drie personen.

[in marge: Te opposeren tegens die doleantie bij die van Zuyt-Hollant Zijne Excellentie
overgegeven.]
Ende belangende die doleantie bij die van Zuyt-Hollant aen Zijne Excellentie
overgegeven bijsonder het iste ende iiiide pointen betreffende vint die
vroetscap goet dat men daer tegens sal opposeren ende niet consenteren
dat eenige penningen in dit quartier vallende bij yemant anders ontfangen
sullen werden dan bij den ontfanger van ´t Noorderquartier Heyndrick Wou.

[in marge: Zeeuse dubloenen off te setten.]
Belangende die dubloenen in Zeellant geslagen ende andere gecontrefeyte
munten vint die vroetscap goet dat men die selve vermindere
ende sulcx daerinne doen als die Staten bij advys van den muntmeester
bevinden sullen best te zijn.

[in marge: Mitte lantraet in liquidatie te treden.]
Aengaende die xximviiic bij die van de lantraet versocht, is bijde
vroetscap goet gevonden dat men eerst mit die van de lantraet
sal treden in liquidatie ende soe bij de liquidatie bevonden wort
8

die van Hollant daerinne gehouden te zijn off die uuyterste noot
sulcx vereyschte, zo auctoriseert die vroetscap haere gecommitteerde
hem dien angaende te conformeren den meesten stemmen, maer dat zij verhalen
bewillicht te zijn inde iic duisent gulden die in martio opte voet
van de nieuwe verpondinge omgeslagen sal worden ende op wat voet men die
andere ii duysent gulden die ´t lant ten achteren is zal vinden. Die
vroetscap verstaet niet dat zij inde nieuwe verpondinge bewillicht
heeft nochte begeert als noch daerinne niet te bewilligen, maer
persisteert bij haer voorgaende resolutie te weeten, dat men om te
vervallen die voors. iiiic duysent gulden in treyn sal brengen die
convoyen opte geunieerde provintien ende omslaen een cste penning opte
voet van ´t jaer 77 off ten uuyterste 79.

[in marge: Edelen in de grooten Raet te nomineren.]
Heeft voorts de vroetscap geauctoriseert den gedeputeerde deser
stede reysende opten dachvaert in Den Haege omme te nomineren sulcke
personen van de edelen in den grooten Raet off raet provintiael
als hij daer toe achten sal bequaemste te zijn.

[in marge: Een glas in ´t weeshuys in Den Haege.]
Soe veel angaet een glas te geven in ´t nieuwe weeshuys
in Den Haege, heeft die vroetscap haere gedeputeerde geauctoriseert,
´t selve te accorderen soe verre d´andere steden sulcx doen.

[iiii]

[in marge: Torenburch opten dachvaert in Den Haege.]
Is voorts meester Jacob van Torenburch gecommitteert opten dachvaert
in Den Haege te reysen. Die voorgaende resolutien voor advys in te
brengen daer op ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hen
te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Aerian Rabbi gecontinueert.]
Is voorts Aerian Rabbi voor het anstaende halff jaer gecontinueert in ´t collegie van Noort-Hollant onder conditie dat die
vroetscap haer nominatie vrij sal zijn in de toecomende electie van de wet.

[in marge: Personen om seker bagijnen landen te vercopen.]
Sijn voorts bij de vroetscap gecommiteert Jan Cornelisz. Comans, Cornelis
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Willemsz. Croon ende Cornelis Jansz. van der Nyenburch om sekere landen
van de bagijnen te vercopen tot omtrent vm gulden ende die selve
penningen anders nieuwers toe te employeren dan tot offlossinge
van de renten opte stadt staende waer toe als ontfanger van de selve
penningen gecommitteert es Pieter Florisz. van Teylingen die daer
van particulier rekening houden zal.

[in marge: Niet te consenteren inde nieuwe verpondinge.
Van ’t protest voor den staten gedaen van ’t interest.]
Op huyden den ven novembris lxxxii in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerden deser stede, wesende
opten dachvaert in Den Haege, daerinne verhaelt wort dat die
Staten mitte nieuwe verpondinge begeren voor te gaen, etc., heeft
die vroetscap dien niettegenstaende gepersisteert bij haer voorgaende
resolutien te weeten dat zij inde iiiic duysent gulden anders niet
bewillicht hebben dan onder conditie dat die gevonden soude
worden mitte convoyen opte geunieerde provintien ende cste penningen
opte voet van ´t jaer 77 off 79. Voorts dat men zal persisteren
bij ´t protest bij de voors, gedeputeerden deser stede voor den Staten gedaen
te weeten dat men in geene contributien zal consenteren voordat
die stadt gerembourseert zal zijn van de interest bij haer geleden
inde diversie van haere neringe deur ´t rigeur van de contrerolleur.

[in marge: Jan Steenhuys als gecommiteert totte nieuwe verpondinge acte te geven.]
Is mede geresolveert dat men Jan Steenhuys als bijde Staten
gecommitteert totttet maken van de quoyeren van de nieuwe verpondinge,
acte sal geven dat die stadt niet en heeft bewillicht inde voorseide
nieuwe verpondinge noch ´t alsnoch inde selve niet en
begeert te consenteren ende daeromme van geene waerde begeert
te houden ’t gene bij de voorseide Jan Steenhuys ende zijne medegecommitteerde in de voors. nieuwe verpondinge gebesongneert zal worden.

[iv.v.]

[in marge: Cromholt meester Adrians vande Nyenburch gecommitteert in Den Haege
om te anhoiren enige saecken den lande van Hollant grotelijks betreffende.]
Op huyden den xviien novembris xvc lxxxii In communicatie
van de vroetscap geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant
deur last van Zijne Excellentie gescreven daer inne versocht wort twee
van de burgermeesteren ende een van de vroetschap te scicken in Den Haege
den xxen deser maent om aldaer te anhoiren eenige voornemelicke
ende zeer gewichtige saecken den landen van Hollant grotelicx
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betreffende voorgevallen zijnde etc. heeft die vroetschap ten fyne als voren
gecommiteert Reijnier Cromholt, meester Adriaen Anthonisz. burgermeesteren ende
Cornelis Jansz. van der Nijenburch vroetscap.

[in marge: Die vroetscap accordeert Zijne Hoocheyt die vierde millioen.
Maer vint niet geraeden die licentien convoyen etc. in sijne handen te stellen.
Impost opt sout.]
Ten selven daege mede in communicatie van den vroetscap geleyt zijnde
sekere missive van de staten van Hollant inhoudende hoe dat die
gedeputeerden van de provintien op ‘t rapport van haere principalen
bewillicht hebben Zijne Hoocheyt jaerlicx te laten volgen tot
onderhout van de oirloge boven die drie millioenen te voren Zijne Hoocheyt
geaccordeert, noch een millioen ende dat men voor die vierde millioen ende
versekertheijt van dien Zijne Hoocheyt in handen zoude stellen die convoyen
ende licenten mitsgaders die imposten op ‘t zout ende zeep etc., is bij de vroetscap
om die hoge noots wille mede bewillicht inde vierde millioen voor
den tijt van ix maenten ingaende april tot december incluys ende dat men
die selve millioen mede sal vinden bij quotisatie over die provintien gelijck
die andere drie millioenen, sonder dat men die selve licenten convoyen
ende imposten zal stellen in handen van Zijne Hoocheyt. Ende zoe veel
angaet die impost van ‘t sout gestelt tot l [50] gulden en vint die vroetscap
niet geraden daer inne te bewilligen dan alleen ten hoochsten tot xxv off xxx
gulden op ‘t hondert, maer zoe veel ‘t groff sout belangt vint die vroetschap
goet dat daer op gestelt worde op ‘t hondert lxxii gulden.

[in marge: Niet te bewilligen inde nieuwe verpondinge.]
Belangende ‘t iide point versouckende dat men sal bewilligen inde geredresseerde
verpondinge om daer op te vinden die iiijc duysent gulden die ‘t lant van
Hollant ten achteren is, heeft die vroetscap gepersisteert bij haer voorgaende
resolutie te weten, dat zij inde voors. geredresseerde verpondingen niet en
begeert te consenteren, maer dat men die selve iiijc duysent gulden zal
vinden mitte convoyen opte geunieerde provintien ende cste penning
opte voet anni 77 off 79.

[in marge: Meester Reynier opten dachvaert in Den Haege.]
Heeft die vroetscap geauctoriseert meester Renier Mathijsz. opten
dachvaert den 26 deser in Den Haege geleyt te compareren die voorgaande
resolutien voor advys in te brengen daer op ende alle voorvallende
saecken te resolveren ende hem te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Opten 22 novembris 1582.]
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Alzo bij missive van de van de staten van Hollant van date de
xiide novembris eenige uuyte edelen ende voorneemste steden
verscreven zijn geweest haere gecommitteerdens den xxen deser
in Den Haege te seynden om aldaer te aenhoiren eenige voornoemde.

[v]

[in marge: Cromholt meester Adriaen ende Nyenburch gecommitteert te resolveren
in eenige saken den rekeninge van de lande van Hollant grotelicx betreffende.]
Ende zeer gewichtigen saecken die regeringe van de landen van Hollant
ende Zeelant grotelicx betreffende ende dat bijde vroetschap tot dien fyne
opten xviien november gecommitteert zijn geweest Reijnier Cromholt
meester. Adriaen Anthonisz. burgermeesteren ende Cornelis Janss van de
Nijenburch vroetschap ende zijluyden in Den Haege gecompareert zijnde, bevonden
hebbende dat alle dandere steden uuytgesondert Amsterdam ende
die Alcmaer, Gouda niet alleen waeren geauctoriseert om die propositie
te aenhoiren, maer die selve te beantwoirden ende haer te
conformeren mitte meeste stemen waer toe zijluyden als geen last
hebben, versocht hebben uuytstellinge tot een maendach
‘s morgens, omme mit haeren vroetscap sulcx te communiceren, so
heeft die vroetscap den voors.Reijnier Cromholt meester. Adriaen Anthonisz.
burgermeesteren ende Cornelis Jansz. van de Nijenburch vroetscap van
nieus gecommitteert ende geauctoriseert niet alleen om die
voors. propositie te anhoiren, maer oic om daer op te resolveren
ende haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Mit Boot van zijne vacaties te accorderen.
Op ten 17 decembris 82 is bij vroetscap geresolveert dat men
Chrystoffel Boot boven sijne vacaties van ’t lant genoten sal laten volgen ‘s daechs xi
stuyvers.]
Voorts alzo Chrystoffel Boot bij de stadt van Alcmaer gecommitteert es
geweest tot horinge van de rekeningen zo van den ontfanger Bol ende
Muys ende voor zijne vacatien van ‘t lant niet meer ontfangen
heeft als xxiiii stuyvers ‘s daechs daer nochtans de gedeputeerden van de
andere steden elck bij zijne stede gesuppleert zijn tot ii gulden ‘s daechs
zo zijn burgermeesteren geauctoriseert om mitten voors. Boot te accorderen ende hem uuyt stadts incomen zijne vacatien soe veel
te verhogen als zij bevinden sullen redelick te zijn.

[in marge: Jacob Dircxss opte rekeningen van Boot ende van de steden.]
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Op huyden den iiien decembris anno xvc lxxxii is Jacob Dircxs.
gecommitteert bij de meeste stemmen van de vroetscap omme die rekeningen
van de rentmeester Geraert Boot als ontfanger van de abdie goeden
mitte gecommitteerde van d’andere steden te horen ende te sluyten
ende oic om die rekening van de steden van ‘t Noorderquartier mede
mitte gecommitteerden van d’andere steden van ‘t selve quartier
te hoiren ende te sluyten.
[in marge: Van de quote van Hollant inde iiic xxxiiim gulden.]
Op huyden den viiien decembris xvc lxxxii in communicatie vande
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollandt
inhoudende verscheyden pointen ende eerst belangende die propositie bij
Reynier Cant ende Jacques Reingout van wegen Zijne Hoocheyt
den staten gedaen van Hollant voorgehouden mentionerende dat die
Staten van Hollant wilden opbrengen haere quote inde iiic xxxiiim gulden

[v .v.]
wesende een maent van de vier millioenen in ‘t jaer heeft die
vroetscap geavoyeert ‘t gunt bij de Staten van Hollant daer op
voor antwoort gegeven off geconcipieert is te weeten dat eerst
off getrocken zijn de ‘t gundt die van Hollant tot notelicke betalinge
van de garnisoenen ende oorlochs volck verstreckt hebben, zij tevreden zijn, ‘t gunt daer aen ontbreken zal, opte brengen ende op ‘t
iiide point der selve propositie avoyeert oic die vroetscap ‘t gunt
daer op bijde Staten geresolveert te weeten dat die Staten binnen
xiiii daegen heure gedeputeerden sullen scicken binnen Utrecht
aen de Raet van Staten om te bewijsen van de betalinge van
heurlieden quoten sedert den 1en aprilis lestleden in conformite van
haar presentatie mits dat d’andere provintien van gelijcken sullen doen.
[in marge: Convoyen licenten etc. in handen van Zijne Hoocheyt te stellen.van clm gulden ter
maent voor vier maenten boven die vier millioenen.]
Zo veel angaet van Zijne Hoocheyt in handen te stellen die
convoyen ende licenten ende oic d imposten op ‘t sout ende zeep tot
versekeringe van de vierde millioen, en vint die vroetscap ‘t selve
niet geraden, maer dat men die vierde millioen mede zal vinden
bij quotisatie over die provintien gelijck van d’andere drie
millioenen gedaen wort dan so alle die steden van Hollant
consenteren die convoyen licenten ende imposten voors. in handen
van Sijne Hoocheyt te stellen tot versekeringe als voren, dat in
sulcken gevalle die gedeputeerde deser stede daer inne mede
zal bewilligen, ende belangende die verclaringe daer op Zijne
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Hoocheyt het consent van de Staten Generael in des gemeen lants contributien
ende ‘t onderhout van de oorloge soude begeren te accepteren, vint die
vroetscap goet daer inne te acquiesceren, uuytgesondert in die
clm gulden ter maent die Zijne Hoocheyt versouckt voor vier
maenten ingaende 1ste aprilis totten lesten julii, boven die vier millioenen
Zijne Hoocheyt geaccordeert, maer dat men die selve clm gulden ter
maent sal affslaen, nyettemin zo verre d’andere provintien daer
inne bewilligen dat men de gecommitteerde van Hollant secrete
instructie geve om daer inne mede te bewilligen.

[in marge: Van de munte.]
So veel angaet die munte auctoriseert die vroetscap haer
gedeputeerde hem dien aengaende te conformeren den meeste stemmen
welverstaende nochtans dat hij sal insisteren datter geen
verhoginge inde munte en geschie.

[in marge: Nieuwe verpondinge affgeslagen.]
Dat voorts versocht wort te willen bewilligen om de iiii duysent
gulden die ‘t lant van Hollant ten achteren es te moegen vinden
opte voet van nyeuwe verpondinge, heeft die vroetscap niet
geraden gevonden daer inne te bewilligen maer dat men sal persisteren
bij de voorgaende resolutie als te weetene dat men die selve iiiic
duysent gulden sal vinden mitte convoyen opte geunieerde provintien
ende ce penning opte voet anni lxxvii ofte lxxix ende oic persisteren zal
bij ‘t protest bij die van Alcmaer gedaen.

[vi]
[in marge: Te vinden de lvm gulden.]
Voorts bij wat manieren men die lv m gulden sal vinden tot betalinge
van de coopluyden van Ipsich ende een jaer verloops van de marchans
avonturiers etc., die vroetscap vint goet dat dieselve penningen bij den
rentmeesters opte interest gelicht worden.

[in marge: Van de interpretatie van de pacificatie van Gendt ende concept opte kercken
ordeninge.]
Belangende ‘t different van de hoogen Raet ende Zzijne Excellentie op te sake
Van de pacifficatie van Gendt ende interpretatie van dien mitsgaders
die concepte op te kercken ordeninge gemaect, verclaert die
vroetscap dat zij opte selve pointen niet en can resolveren overmits
haer niet en blijckt van de verclaringe bij Zijne Excellentie dien aengaende
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gedaen, noch oic van de concepte opte kercken ordeninge gemaect
noch van ‘t advys bij den grooten Raedt daer op gegeven.

[in marge: Meester Reynier gecommitteert de resolutien in te brengen.]
Is voorts meester Reynier Matthijsz. gecommitteert de resolutien hier
vooren inne te brengen daer op ende andere voorvallende saecken
te resolveren ende den meeste stemmen hem te conformeren.

[in marge: Gedeputeerden van de stede van stadtswegen van huys reysende ‘s daechs ii
gulden.]
Op huijden den xxvii en decembris anno xvc lxxxii is bij de
vroetschap geresolveert dat burgemeesteren ende vroetschappen off
scepenen van stedewegen van huys reysen ‘s daechs sullen hebben
twee gulden boven wage ende scuytvrachte ende bellecier.
[in marge: Cromholt ende meester Adriaen gecommitteert den xven januarii in den Haege.]
Op huijden den xxviiien xxxen decembris anno xvc lxxxii in communicatie
van de vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de staten van Hollant
in date den xxi en deser maent heeft die vroetscap op dien selve
missive gecommitteert Reynier Cromholt ende meester Adriaen Anthonisz. omme
te reijsen den xven der toecomende maent january in Den Haege ende
aldaer te aenhoiren het rapport van doctor Franchois Maelson ende
‘t selve gehoirt hebbende den vroetschap van alles getrouwelick
rapport te doene omme ‘t selve rapport bij de vroetschap gehoirt
zijnde naerder daerop geresolveert te worden sulx als die vroetscap
alsdan te rade vinden zal.

[in marge: Off men die convoyen ende licenten in handen van Zijne Hoocheyt sal stellen.]
Op den xxviiien decembris xvc lxxxii andermael in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde achtervolgende die missive van de Staten van
Hollant van dato den xxiien deser off men die convoyen ende licenten mitsgaders
die imposten van ’t sout ende zeep in handen van Zijne Hoocheyt sal stellen
tot furnissement van de vierde millioen, ende off men Zijne Hoocheyt
boven die vier millioenen voir vier maenten ingaende den 1ste aprilis toecomende
sal laten volgens ’s maents clm gulden etc. die vroetschap heeft gepersisteert
bij haere resolutie daer op den viiien deser maent genomen, sonder dat zij
nochtans geraden vint off alschoon voors. clm gulden bij de andere
provintien ende oic bij die van Hollant bewillicht worde voor de voors. vier
maenten dat men die quote van Hollant bedragende xxxivm gulden ter maent sal
vinden bij capitale impositie.
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[vi .v.]

[in marge: Meester Reynier opten dachvaert in Den Haege.]
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert meester Reynier Mathijsz.
omme upten dachvaert den xviide der toecomende maent in Den Haege
geleyt te compareren die voorgaende resolutie inne te brengen daer
op ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren den
meeste stemmen.

[in marge: Approbatie van de vercopinge van de twee faten lants]
Opten xxixen decembris anno lxxxvii heeft die vroetschap geavoyeert
die vercopinge bij haere gecommitteerde gedaen van twee faten
lants d’eene genaempt ‘t blockhuijs leggende inden banne van
Oudeniedorp gecoft bij Cornelis Rembrantsz. van Oudeniedorp ‘t gars
voor xccvi gulden, ende d’ander leggende op Lutkewinckel gecoft bij
Thijs Allertss. alias schipper Thijs ‘t gars voor clx gulden.

[in marge: Belangende die brieven van renversael voor Zijne Excellentie.]
Op huyden den xvien januarii xvc lxxxiii is bij burgermeesteren
den vroetscap collegialiter vergadert zijnde voorgehouden dat
zij uuyt doctor Franchois Maelson hadden verstaen dat opte
dachvaert (daer toe Reynier Cromhout ende meester Adriaen den
xxxste decembris lestleden gecommitteert zijn) anders niet zal
worden gehandelt dan te concipieren die brieven van renversael
van Sijne Excellentie ende dat d’andere steden van ‘t Noorderquartier
daer toe volle last hadden. Ende op dat die stadt van Alcmaer
alleen niet in scaede gebreke en blijve, zo heeft die vroetscap
den voors. Cromholt ende meester Adriaen volcomen last gegeven
om niet alleen te anhoren ‘t rapport van doctor Franchois Maelson
maer oick indient haerluyden goetdunct opte renversael
brieve van Sijne Excellentie mitte edelen ende gedeputeerden
van d’andere steden sulcx te adviseren ende te besluyten als
bij de meesten stemmen bevonden zal worden ten gemeenen besten
versekertheyt ende welvaert der landen van Hollant oirbaerlick
ende behoirlick te zijn.
Op huyden den xixen januari xvc lxxxiii hebben Reynier Cromholt
ende meester Adriaen Anthonisz. den vroetschap collegialiter vergadert
zijnde verclaert dat zij achtervolgende haer last haer bijde vroetscap
gegeven het rapport van doctor Franchois Maelson gehoirt
hadden ende oic datter bijde edelen ende gedeputeerden van de steden
van Hollant sekere brieven van renversael voor Zijne Excellentie
waeren geconcipieert ende oic gearresteert uuytgesondert bij die
van Amsterdam, der Goude ende Alcmaer die genomen hebben
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rapport omme die selve brieven van renversael mit heurluyden
vroetschappen te communiceren, sulcx dat dien volgende den vroetschap ende
capiteijnen vande schutterije die voors. brieven van renverael inhoudende
van Zijne Excellentie aen te nemen als Grave van Hollant ende Zeelant
voorgelesen zijn ende est eendrachelijk bij de selve vroetschap ende

[vii]
capiteijnen geresolveert dat men van wegen die voors. stede mede zal
bewilligen ende consenteren inde voors. brieven van renversael, dan alzo
die selve brieven besegelt sullen werden, zoe es geresolveert dat die
gedeputeerde deser stede expresselick zal conditioneren dat die stadt
van Alcmaer in’t segelen volgen zal nae der Goude ofte ten uuytersten
nae Rotterdam ende zo hij ‘t selve niet en can te wege brengen dat hij dan
niet inde brieven van Renversael en bewillige ten zij hem acte
verleent worde dat binnen een maent oft twee die questie van de
sitplaetse ende voorstemmen getermineert zal worden, oft dat die stadt
nae die twee maenten haer middelen zal moegen inhouden tot dat
die voors. questie gedecideert zal zijn ende heeft die vroetschap omme
die voors. resolutie inne te brengen gecommiteert meester Jacob van
Thorenburch burgermeester.

[in marge: Admitteerde om die rekeningen van de stadt tot Horen te doen.]
Sijn voorts Cornelis Willemsz. Croon ende Aelbert Cornelisz.
Comans gecommitteert omme voor die auditeurs van ’t Noorderquartier die rekeningen (van de costen bijde stadt voor ‘tgemeen
lant betaelt ende verscoten) te doen ende ‘t inhouden der
selver rekeningen bij de voors. auditeurs zo veel doenlick zijn
zal te verantwoorden.

[in marge: ‘t Selve consent inde brieven van renversael.]
Up huijden de xxven Januarii anno lxxiii heeft meester Jacob van
Thorenburch den vroetscap collegialiter vergadert zijnde rapport gedaen dat
die gecommitteerden tottet ontfangen van de consenten der steden Amsterdam, Goude
ende Alcmaer inde brieven van renversael gecommitteert, het consent
van die van Alcmaer onder die clausule voren verhaelt niet en conden
annemen nademael het haer vermogen niet en was die selve acte te geven
naer ‘t selve stonde in handen van de steden etc. ende is bijde vroetschap daeromme
goet gevonden dat men absolutelick consent zal dragen inde voors. brieven van
renversael ende dat men die questie van de sitplaetsen submittere anden
grooten Raet ende oic dat men ‘t segel ande brieven van renversael zal
steken onder sekere protestatie van non prejuditie.

[in marge: Croon tot Hoorn.]
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Is voorts Cornelis Willemsz. Croon bijde meeste stemmen gecommiteert
om in’t collegie van ‘t Noorderquartier te besoingeren ende des gemeen
lants saken mitte gedeputeerden van de andere steden van de selven quartiere
te beleyden inde plaetse van Aerian Heijndricxss. Rabbi.

[in marge: Continuatie der middelen.]
Op huijden den iiiien februarii xvc lxxxiii in communicatie van de vroetschap collegialiter vergadert zijnde, geleyt sekere missive van de staten van Hollant in
date den xxiien januarii lestleden, is bijde vroetscap goet gevonden dat men
die middelen zal continueren ende up d'ordonnantie der selver middelen sulcke
ordre zal stellen als tot meesten welvaeren ende profijt van de lande dienen zal
waer toe die vroetscap haere gedeputeerde volle last gegeven heeft.

[vii .v.]

[in marge: Harman Muys.]
Ende belangende Harman Muys off men hem onder cautie zal
ontslaen op’t scrijven van Zijne Excellentie die vroetschap vint goet
dat die sake van de voors. Muys bijde justitie getermineert worde
alzo die selve alrede in rechte staet.

[in marge: Capitale impositie offgeslagen.]
Ten selven daege in communicatie mede geleyt zijnde sekere
missive van de Staten van date den xxixen januarii lestleden
inhoudende datter notelick penningen moeten weesen tot beschermenisse
van de landen overmits die alteratie die daer deur die Franchoisen
es geresen ende dat tot dien fyne bij de Staten geraempt es opt
behaegen van de steden ter maent te vinden lxm gulden bij capitale
impositie in die steden ende dorpen: heeft die vroetschap die selve
capitale impositie gehelick offgeslagen, dan zo daer notelick penningen
moeten weesen zo vint die vroetschap goet dat eerst die ordonnantie
opte middelen geredresseert worde, dat dimpost vande wijnen ende
vreemde bieren ontfangen worde ter plaetse daer zij eerst aen
comen, dat oic een gracelick convoij opte goeden gaende opte geunieerde
provintien gestelt ende in treijn gebrocht worde, oick dat men een cste penning
zal omslaen opte voet van de jaere 77 ofte 79 off zo ‘t selve immers
niet wil vallen opte voet anni 69.

[in marge: meester Adrian ende meester Reynier opten dachvaert in Den Haege.]
Sijn voorts meester Adriaen Anthonisz. ende meester Reijnier Mathijsz.
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gecommitteert opten dachvaert den vien deser in Den Haege geleyt
te compareren die voirgaende resolutien voor advys in te brengen
daer op ende andere voorvallende saken te resolveren ende haer te
conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Jan Turenhout clocksteller]
heeft voorts die vroetschap den burgermeesteren geauctoriseert mit
Jan Turenhout clocksteller ve te veraccorderen van de verhoginge van
zijn jaerlicxe pensie zo nae doenlick es.

[in marge: Van de betalingen van de alimentatie der conventualen van de Abdie van Egmont.]
Op huyden den viien februari anno xvc lxxxiii in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de Gedeputeerde Raden van
‘t Noorderquartier daer inne verhaelt wort dat die conventualen
van de Abdie van Egmont van de Staten van Hollant ordonnantie
vercregen hebben opte rentmeester meester Geraert Boot daer bijde selven
rentmeester belast wort den voors. conventualen betalinge te doen van
hun alimentatie uuyte goeden in’t Noorderquartier gelegen ende dat die
selve rentmeester tot dien eynde bij de voors. conventualen voor den hove
verdachvaert es, soe es bij de vroetscap geresolveert dat men
mit alle doenlicke middelen tegens die voors. ordonnantie zal opposeren
ende geenssins toelaten dat de selve ordonnantie van Zijne Excellentie
uuyte goeden van de Abdie van Egmont in Suythollant gelegen
betaelt zijn ende die goeden in desen quartiere mit zeer veel oude
resterende schulden belast zijn.

viii

[in marge: Pieter Buijskes versouck offgeslagen.]
Ende zoe veel angaet Pieter Buijskes daer mede die gedeputeerden
gehandelt hebben ende verstaen dat hij zijne schade zeer groot maickt
ende daeromme mit hem niet en connen accorderen, heeft die vroetschap
zijn versouck offgeslagen, alzo hij noch niet doet blijken dat ´t lant in
zijne schade gehouden is.

[in marge: Jacob Dircxsz. ende Croon opten dachvaert tot Hoorn.]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Jacob Dircxsz., burgermeester
ende Cornelis Willemsz. Croon om opten dachvaert tot Hoorn
te compareren die voorgaende resolutie in te brengen daer op ende alle
voorvallende saken te resolveren ende haer te conformeren den meesten
stemmen.
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[in marge: Verpondinge affgeslagen.]
[in marge: Bewillicht in noch iic duizent gulden boven die iiiic duisent gulden op wat
conditie.]
Op huyden den xxiien februari XVCLXXXIII in communicatie van de vroetschap geleyt
zijnde sekere resolutie bij de Staten op ´t believen van de steden genomen
inhoudende dat op de geredresseerde verpondinge boven die iiiic duysent
bij voorgaende resolutie bewillicht noch iic duysent gulden over alle die
steden ende platten lande van Hollant voor dit lopende jaere LXXXIII
sullen worden ommegeslagen, dat voorts over die steden op die voet
van de voors. verpondinge ommegeslagen zal worden cm gulden bij forme
van leeninge, etc. Heeft die vroetschap geenssins geraden gevonden
in de voors. geconcipieerde resolutie te consenteren noch oic totte
nieuwe verpondinge eenich consent te dragen, maer nademael
die noot vereyscht datter penningen gefurneert moeten werden. Zoe
heeft die vroetschap bewillicht boven die iiiic duysent gulden noch in
iic duysent gul[d]en onder die conditie dat die selve penningen gevonden
sullen werden mittet redresseren van de ordonnantie opte middelen,
mede dat d´imposten van de wijnen ende vreemde bieren ontfangen
sullen werden ter plaetse daer zij eerst arriveren, voorts dat tot
furnissement van de voors. penningen een gracelick convoy opte goeden gaende
opte geunieerde provintien gestelt ende in treyn gebracht zal worden
oic dat men een ce penning zal omslaen opte voet van de jaere 77 off 79
ofte opte voet anni 69.

[in marge: A. Rabbi ende meester Reijnier opten dachvaert.]
[in marge: van de griffier van de Hove.]
Heeft voorts die vroetscap gecommitteert Aerian Rabbi ende meester Reynier
Mathijszoon om die voorgaende resolutie opten dachvaert den xxiiiien
deser in Den Haege geleyt inne te brengen, daerop ende andere voorvallende
saken te resolveren ende haer te conformeren den meesten stemmen ende
oic in ´t annemen van een griffier mitte gedeputeerden van d´andere
steden te doen, sulcx zij te rade vinden sullen.

[viii .v.]

[in marge: 2 personen genomineert om bij Zijne Excelentie een gecosen te werden in ´t
collegie van de Staten.]
Op huyden den ixen martii anno XVCLXXXIII sijn Reynier Cromholt
ende meester Adrian Anthoniszoon bij de vroetscap genomineert om Zijne
Excellentie over gesonden ende bij Zijne Excellentie daer uuyt een gecosen te
werden in ´t collegie van Zuyt-Hollant in de plaetse van meester
Reynier Mathijsz.
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[in marge: Die lijffschutten van Zijne Excellentie te contenteren.]
Is voorts bij de vroetschap geresolveert dat burgermeesteren Huybert
Pietersz., Jan Jacobsz., Thijs Jongen ende Pieter Jansz. Hoeckhuys Zijne
Excellentie als lijffschutten gedient hebbende. Van de drie maenten ende drie
weken dienst haer resterende sullen contenteren ende met heurluyden accorderen
´t zij off die stadt ´t selve in de gemeen lants rekeningen can brengen
off niet.

[in marge: Die pensie van de Conrardus lector septanorum verhoocht.]
Is voort Conrardus Joes, lector septanorum overmits zijnen
dienst es beswaert deurdien daer geen conrector en is geaccordeert
dat hij van nu voortaen tot wederseggen van de vroetschap
jaerlicx van de stadt zal genieten hondert vijf en ´t zeventich gulden.

[in marge: Off men verbot sal doen van geen victuaille te voeren opte vijant.]
Op huyden den xviiien marty XVCLXXXIII in communicatie van de vroetschap geleyt
sekere missive van de Staten van Hollant van date den ven deser maent
inhoudende verscheyden pointen ende eerst belangende verbot te doen van
geen toevoer van ammunitie van oorloge noch victuaille te doen opte
vijanden gelijck bij die van Brabant ende Zeelant gedaen is in
conformite van sekere resolutie bij de Staten Generael tot Antwerpen
genomen. Den vroetschap voorgelesen zijnde mit sekere missiven zo
van Zijne Excellentie als van die van Zeellant gescreven an de Staten van
Hollant. Mitsgaders sekere missive van de Staten van Hollant aen
haere gedeputeerden gesonden, daerinne zij die swaricheyden in ´t
selve verbot vindende verhalen, etc. Heeft die vroetschap geresolveert dat men
´t selve verbot niet en sal publiceren in Hollant, maer dat men liever zal
stellen opte ammunitie van oirloge en victuaille op vijanden lant
gaende, een tamelick licent, maer indien daer meerder pregnante
middelen geproponeert worden, sulcx dat den vijant daermede alle
toevoer belet zal worden ende dat mi[t]sdien die andere steden van
Hollant in de publicatie van ´t voors. verbot bewilligen, dat die gedeputeerden
deser stede in sulcken gevalle daer inne mede sullen moegen bewilligen,
maer indien eenige steden rapport nemen aen heure principalen
dat dan die gedeputeerden deser stede van gelijcken sullen doen ende
den vroetschap die voors. pregnante middelen overscrijven.

[in marge: Mette geconcipieerde ordre ecclesiastyck te supersederen.]
Beroerende die geconcipieerde ordre ecclesiastyck heeft die vroetscap
goet gevonden dat men mitte selve geconcipieerde ordre voor dese
tijt zal supersederen.
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ix

[in marge: ‘t Versouck van die van den Goude offgeslagen.]
Belangende ´t versouck van die van der Goude van heure acchijsen van de
wijnen ende bieren te verhogen, wort bij de vroetschap offgeslagen.

[in marge: Placcaet te emaneren dat alle vasallen van de graefflickheyt eedt van getrouwicheyt
sullen doen]
Aengaende van seker placcaet uuyt te geven daer bij alle vasallen
van de graefflickheyt van Hollant hen onthoudende buyten die geunieerde
provintien belast zal worden den eedt van getrouwicheyt te doen, etc.
Heeft die vroetschap goet gevonden dat ´t selve geschiede.

[in marge: Verhoging van ´t salaris van de raet provintiael offgeslagen.]
Soe veel angaet die van de raet provintiael die versoecken verhoginge
van haer salaris mits dat zij een ure daechs meer sullen besoigneren,
etc. Heeft die vroetscap geresolveert dat men ´t versouck van de voors.
raet zal offslaen.

[in marge: Om ´t cort van de gemeen lants renten te supleren dat men die ordonnantie opte
sijde ende wollen lakens sal redresseren.]
Aengaende ´t laeste point daerinne verhaelt wort van de ontfanger
Mierop, die seker staet van de gemeen lants renten overgelevert
heeft, daer uuyt bevonden wort ten achteren te comen tot
iiclm gulden ende omme daerinne te voorsien. Zo vint die vroetscap
goet om ´t selve cort eenichsins te suppleren dat men die ordonnantie
van de impost opte zijde ende wollen lakenen zal redresseren ende
die selve impost collecteren ofte heffen ter plaetse ter plaetse
daer de selve lakenen eerst ancomen.

[in marge: Gecommitterde opten dachvaert in Den Haege.]
Heeft voorts de vroetscap gecommitteert meester Adriaen Anthonisz. ende
meester Reynier Mathijsz. om te compareren opten dachvaert den xxien deser
maent in Den Haege geleyt die voorgaende resolutien voor advys in
te brengen daerinne ende andere voorvallende saecken te resolveren
ende hen te conformeren den meesten stemmen.
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[in marge: Haycken schuyer in de Hoffstraet off te royen.]
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert om ´t huys ofte schuyer
van Hayck Slootmaker staende in de Hoffstraet off te royen ende
daer van mitte selve Hayck te accorderen zo nae zij moegen.

[in marge: Burgermeesteren geauctoriseert te accorderen van de obligatien die´t Middelhoff
en de jonge Bagijnhoff schulden zijn.]
Sijn mede burgermeesteren geauctoriseert met Willem Schellincq van Bree
in ´t lant te Luyck als procuratie hebbende van de voichden van de kinderen
van Philips Philipsz. mede in ‘t lant te Luyck te accorderen van de drie
obligatien waervan d´ene spreeckt op ´t Middelhoff ende d´ander twee
op ´t Jonghoff te samen inhoudende iic lxvii gulden ende die op sekere termijnen
te betalen.

[in marge: Niet te peylen dan totte tappers.]
Is noch geresolveert dat schepenen niet en sullen gaen peylen mitte
pachters van de imposten in eenige burgers huysen, maer alleen totte
tappers ende zo verre de scepenen ter cause vandien eenige last over
quam. Dat die stadt haer luyden daervan sal vrijen ende ´t selve voorstaen.

[ix .v.]

[in marge: Van de Naerder unie te verstarcken.]
Op huyden den vien aprilis anno XVCLXXXIII in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant van date
den iien aprilis mit sekere missive bij die van de lantraet aen dese
zijde van de Mase an de Staten van Hollant gescreven vermeldende van een
dachvaert den xiiiien deser maent aprilis te houden om die verbintenisse
te verstarcken te voorsien jegens alle opcomende periculen van disordre
foulle, julage ende anderssins ende daer off op gesien sekere resolutie bij de
Staten van Hollant den xxvien eer verleden maent marty genomen. Heeft
die vroetschap die selve resolutie goet gevonden ende in sonderheyt dat men
Zijne Excellentie ende die van Brabant endeVlaenderen van deselve dachvaert
ende ´t gunt daer gehandelt zal worden, zal verwittigen om alle oirsaken
van jalousie wech te nemen.

[in marge: Niet bewillicht in de nieuwe verpondinge.]
Zoe veel angaet ´t gundt bij de gecommitteerden op ´t redres van de verpondingen
is overgesonden, heeft die vroetschap verclaert, dat zij daerinne niet
connen doen, als zij in deselve nieuwe verpondinge noyt hebben
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geconsenteert, maer daer tegens expresselick geprotesteert bij welck
protest zij als noch persisteren.

[in marge: Het tractement van de Heer van Sint Allegonde.]
Aengaende het tractement van de Heere van Sint Allegonde tot c gulden ter
maent bij die van Hollant hem voortijts in recompense van zijne
getrouwe diensten den landen van Hollant gedaen, geaccordeert ende
nu onlancx gerevoceert. Heeft die vroetscap (gesien hebbende dubbelt
van de missive bij Zijne Excellentie in faveur van de voors. Heer van Sint Allegonde
gescreven) goet gevonden dat men den voors.Heer van Sint Allegonde zijn voors.
tractement noch voortaen sullen laten volgen.

[in marge: Van een gouden ducaet ende rijcxdaler te slaen.]
Ende belangende ´t advys van de generaels van de munte van een gouden
ducaet ende rijcxdaler te slaen, heeft die vroetscap dien angaende
geconsenteert in ´t gundt bij de meeste stemmen van de andere steden daer
van geresolveert zal worden.

[in marge: Cromhout ende meester Adriaen gecommitteert om te consuleren van de
pantscappen.]
Alzo die van Haerlem pogen bij wege van justitie die landen
van de reguliers van Heyloe, die van Alcmaer gegont in pantscap
uuyt te geven, tot haer te trecken ende daertoe den stadt voor den Hove
van Hollant te roepen. Soe heeft die vroetscap gecommitteert Reynier
Cromhout ende meester Adriaen Anthoniszoon om mit sekere advocaten ende andere
goede vrunden in ´t collegie van de Staten zijnde te consuleren wat die stadt
best zal doen zo om die proceduren te beletten als om prolongatie van de
pantschappen off die landen in eygedomme te hebben ende van alles
den vroetscap rapport te doen.

[in marge: Geen vreemden ende binnenlantse bieren teffens te plaggen.]
Is voorts geresolveert datter een keur gemaict zal worden ende daer
bij verboden, dat niemant binnenlanse bieren plaggende, vreemde bieren
zal moegen steken ende dat niemant vreemde bieren stekende, binnenlantse
bieren zal moegen plaggen.

x

[in marge: Die wevers brieff wat te veranderen.]
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Is mede geresolveert dat burgemeesteren die brieff van 't wevers gilt in
sommige pointen sullen moegen veranderen als te weten dat zij uuyt
die selve brieff zullen nemen ende eximeren die geene die wollen weven
ende oic dat die linnenwevers, die in andere steden ofte plaetsen die
meesterie opgehadt hebben, binnen Alcmaer die meesterie op sullen mogen
setten sonder gehouden te sijn binnen Alcmaer een vierndel jaer
voor knecht te wercken.

[in marge: Pieter Heijn een calckoven geconsenteert.]
Is voorts Pieter Heijn geaccordeert dat hij omtrent Thijs
Jongen huys an de Egmondermeer de in den banne van Alcmaer
een calckoven sal mogen stellen

[in marge: Van te resisteren die executie die ‘t hoff op Boot zal doen belangende die
alimentatie van de monicken.]
Op huyden den xxvden aprilis XVCLXXXIII in communicatie van de vroetscap
geleyt zijnde sekere missive van de Gedeputeerden van 't Noorderquartier
inhoudende verscheyden pointen ende eerst belangende dat die rentmeester Boot
bij den hove gecondemneert es te namptiseren die penningen tot alimentatie van de
conventualen van der Abdije ende dat tot executie van de voors. sententie
geprocedeert zal worden off men die selve executie zal laten zijn voortganck
hebben ofte resisteren: Die vroetscap vint goet dat die twee personen
die uuyt 't collegie van 't Noorderquartier gecommitteert zijn in Den Hage
te reysen last gegeven worden bij den Staten van Suyt-Hollant te gaen
ende te versoucken dat zij den Raet provincael wilde belasten mitte
sententie provisionael opte Rentmeester Boot niet voorts te gaen ende
zo 't selve niet en gesciet dat men expresselick verclaren /zal/ dat dit
quartier niet lijden zal dat bij die van Zuyt-Hollant ordonnantien
gegeven worde op eenige rentmeesters van desen quartiere ende
dat men die executie van de voors. sententie via facti sal resisteren ende oic van
al ‘t selve een protest laten maken bij de advocaet.

[in marge: Die saecke van de dorpen van Kennemerlant niet den hove te committeren.]
Soe veel angaet het iide point mentionerende van eenige gecommitteerden
te scicken in Den Haege ende aldaer te compareren voor commissarissen van de hove
tegens die van Haerlem belangende die dorpen van Kennemerlant die
die van Haerlem pogen tot haer te trecken: die vroetscap vint niet
goet dat van wegen dit quartier yemant voor commissarissen comparere
noch oic desen off eenige andere gemeenlants saecken dit quartier
aengaende die justitie van den hove zal committeren maer dat dit quartier
in haer geheel zal blijven ende haer middelen behouden gedurende
deze oorloge ende soe die van Zuyt-Hollant yet daer tegens doen
willen dat men ‘t selve via facti zal resisteren ende zo daer deur
eenige inconvenientien rijsen dat dit quartier daer van onschuldig
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zal zijn.
[in marge: Off men Cristal tot overste lieutenant zal admitteren.]
Belangende van capiteijn Cristal volgende 't scrijven van Zijne Excellentie
te admitteren tot overste lieutenant: die vroetschap auctoriseert haer
gedeputeerden reysen op ten dachvaert tot Hoorn in deze saecke te doen
zo zij mitte gedeputeerden van d’andere steden goet bevinden sullen.
[x .v.]

[in marge: Een totte munsteringe te committeren.]
Voorts also daer vele swaericheyden in de munsteringen der
compaignien vallen: zo auctoriseert die vroetscap 't collegie van
't Noorderquartier een gequalificeert persoon totte munsteringe te
committeren omme alle frauden te vergoeden.

[in marge: Cromholt ende Croon opten dachvaert tot Hoorn.]
Heeft voorts die vroetscap gecommitteert Reijnier Cromholt ende
Cornelis Willemsz. Croon om te reysen tot Hoorn ende te compareren opten
dachvaert aldaer geleyt ende die resolutien hier voren mitsgaders
die advysen van de vroetschap opte pointen van de stede rekeningen
inne te brengen daerop ende andere voorvallende saecken te resolveren
ende haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Mit Mostart te accorderen.]
So veel angaet 't versouck van Willem Mostart auctoriseert die
vroetscap den gedeputeerden van 't collegie mitte selven Mostart
te accorderen ende hem te contenteren.

[in marge: De schout te verlenen brieven van recommandatie.]
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren Jan Dircxz. scout sullen
verlenen brieven van recommandatie ande camer van de rekeningen
ten eynde hij mach vercrijgen continuatie van zijn offitie
voor noch drie jaeren.

[in marge: Die brieven van Renversael te besegelen.]
Op huyden den xxviiiden Aprilis XVCLXXXIII in communicatie van de vroetscap
geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerden van 't Noorderquartier
mentionerende off men niet van de commissarissen die versoucken sullen besegelinge
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van de brieven van Renversael dienende tot anneminge van de Prinselijke Excellentie
tot Grave van Hollant acte off eyschen zal daer bij dit quartier
gemainteneert worde in haer oude vrijdom zo wel van de continuatie
van 't collegie rentmeesteren generael, ontfang van de gemeene middelen
ende gemeen lants contributien als anderssins: die vroetschap vint wel
goet dat men 't selve den voors. commissarissen voorhouden ende oic die voors. acte
off eysschen zal, maer indien die commissarissen verclaeren daer toe geene last
te hebben, dat men evenwel mitte segelinge sullen voortgaen ende heeft
die vroetschap gecommitteert Jacob Dircxz. ende Cornelis Willemsz.
Croon off een van beyden om die voors. resolutie tot Hoorn te brengen.

[in marge: Van de groote clock te luyen ii gulden.]
Is voorts bij de vroetscap geresolveert dat zo wie van nu voortaen
die groote clock begeert te luyen dat hij tot reparatie van de kerck
geven zal twee gulden ende zoe verre zij die selve clock willen
verhalen dat zij dan sullen geven drie gulden.

[in marge: Geen omslach opte Verpondinge]
Op huyden den ien may XVCLXXXIII in communicatie van de vroetschap geleyt
zijnde sekere missive van Staten van Hollant van date den xxvden aprilis
lestleden inhoudende verscheyden pointen. Ende eerst van iiiC m gulden te vinden
op twee verpondingen op alsulcken voet als op d'anstaende vergaderinge zal
worden gearresteert etc. die vroetscscap vint niet goet dat opte voet van
verpondinge eenige omslach gedaen worde, maer dat deze iiic m duysent
gulden daervan in de missive gementioneert wort, gevonden sullen worden

xi

mettet redresseren van de ordonnantie opte middelen mede dat d’imposten van de
wijnen ende vreemde bieren ontfangen sullen worden ter plaetse daer zij
eerst arriveren voorts datter een gracelick convoy opte goeden gaende opte
geunieerde provintien gestelt ende in treyn gebracht zal worden oick dat men
een cste penning zal omslaan opte voet van de jaere 77 of 79 ofte opte
voet van anni 69.

[in marge: Van de vercopinge van de domeynen.]
Belangende die swaricheyden bij de gecommitterden op die vorderinge van de
vercopinge van de domeynen in Hollant voorgehouden, heeft die vroetscap
geauctoriseert haere gedeputeerden om te hooren het discours ende d’advysen
van d’andere steden ende daer nae in de selve saecke sulcx te resolveren
als zij bevinden sullen t’lant oerbaerlicxte te weesen.
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[in marge: Van de nieuwe ducaet ende daeler.]
Van gelijcken auctoriseert oic die vroetschap haer gedeputeerden te
doen in de saecke van de nieuwe gouden ducaet ende rijcx daler.

[in marge: Van ’t ballingschap van Den Briel.]
Soe veel angaet ’t ballingschap van Den Briele ende landen van
Voorne mettet dijckgraeffschap aldaer, auctoriseert die vroetscap
haere gedeputeerden te anhoren d’advysen van d’andere stede ende
daer nae opte nominatie van een bequaem persoon opte verpachtinge
ende separatie van de selve offitien sulcx te doene als zij bevinden
sullen oirbaerlicxte te zijn.

[in marge: Van ’t achterwesen van des gemeen lants renten.]
Voorts bij wat middelen voorsien zal worden aengaende die betalinge
van de achterwesen des gemeen lants renten, die vroetscap vint
goet dat men voor al sal vorderen die rekeningen van Muys ende
wat daer nae bevonden wort te cort te comen, dat men dat zal
vinden met verhoginge van de impost opte turff gaende uuyt Hollant
met ii stuyvers opte tonne bier tot last van de brouwer ende oic dat men zal
redresseren d’ordonnantie opte impost van de zijde ende wollen lakenen ende
dat men die selve impost zal collecteren ter plaetse daer zij eerst ancomen.

[in marge: Versekertheyt van Bergen op Zoom. Andere gedeputeerden tot Antwerpen.
’t Leger tot Rosendael te victalieren.]
Soe veel angaet eenige middelen dienende tot versekertheyt van
Bergen op Zoom ende van de generaels van de munte uuyt Hollant
nae Zeellant te scicken oic van andere gedeputeerden tot
Antwerpen te scicken mitsgaders van ’t leger dat tot Rosendael
gecomen is te victalieren. Die vroetscap auctoriseert haere
gedeputeerden gaende opten dachvaert in Den Haege te anhoiren het
discours in desen vallende ende daer nae in dese saecken te doen sulcx
als zij den lande oerbaerlicxte bevinden sullen.

[in marge: Croon ende meester Adriaen opten dachvaert in Den Haege.]
Sijn voorts Cornelis Willemsz. Croon ende meester Anthonisz. gecommitteert
opten dachvaert in Den Haege geleyt te compareren die voorgaende
resolutien voor advys in te brengen, daerop ende andere voorvallende
saecken te resolveren ende hen te conformeren den meeste stemmen.
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[xi .v.]

[in marge: Van de keur voor te staen.]
Is voorts gresolveert dat men die keure bij schout burgermeesteren
ende gerechte nae voorgaende advys van de vroetschap gemaict daer bij
verboden wort den geene die binnenlantse bieren plaggen geen vreemde
bieren te plaggen, zal laten zijn voortganck hebben ende dat die stadt
't proces bij de bierstekers ter oirsake van dien gemoveert zal
uuytvoeren.

[in marge: Belangende die dachgelden van meester Adriaen gecommitteert in 't collegie
van de Staten].
Is mede geresolveert dat die stadt zal vast staen voor die
wedden ofte dachgelden van meester Adriaen Anthonisz. gecommitteert zijnde in't collegie van de Staten van Zuyt-Hollant omme die
te betalen zo verre hij van de Staten daer van geen betalinge en
can gecrijgen.

[in marge: Croon gecontinueert.]
Heeft voorts die vroetscap Cornelis Willemsz. Croon gecontinueert in 't
collegie van 't Noorderquartier voor dit aenstaende halff jaer.

[in marge: Die brieven van renversael te besegelen.]
Op huyden den iiiien maji xvc lxxxiii den vroetschap ende vier capiteynen van de scutterien
voorgehouden
zijnde dat die commissien versouckende besegelinge van de brieven van
renversael binnen Alcmaer gecomen zijn ende versocht hebben dat die
van Alcmaer oic die voors. brieven willen besegelen enzoe is bijde
vroetscap ende capiteynen geresolveert dat burgermeesteren ter presentie
van meester Jan Adriaensz., Harck Jansz. Mijnheers, Aerian Rabbi ende
Jan Cornelisz. Comans scepenen oic die voors. brieven van renversael besegelen
sullen, mits dat zij stipuleren sullen dat dit quartier van Noort-Hollant
gemainteneert zal worden in haer oude vrijdom zo wel van de
continuatie van ‘t collegie rentmeester generael ontfang van de gemeenene
middelen ende gemeen lants contributien als anderssins.

[in marge: Dat Dirck Jansz. zijn tymmeragie over die Geest gestelt zal offbreken.]
Op huyden den xixen maji anno xvc lxxxiii is bijde vroetschap geresolveert
dat burgermeesteren Dirck Jansz. belasten sullen dat hij zijn begoste
tymmeragie over die Geest gestelt binnen xxiiii uren zal offbreken
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op pene van xxv gulden elcke dach te verbeuren d'een helft tot
profijt van de offitier ende d'ander helft tot profijt van de stadt.

[in marge: Hoe die belofte Claes Reyersz. gedaen te verstaen is.]
Heeft voorts die vroetschap verclaert op 't versouck van Claes Reyersz.
scelpbrander dat zij verstaet dat Claes Reyersz. niet en is geprejudicieert mittet consent bij de vroetscap Pieter Heyn gegeven overmits
die beloften Claes Reyersz. gedaen niet verder te verstaen es dan
ande oostzijde van de stadt tusschen die stadt ende zijn calckoven.

[in marge: Dat die wevers van een buytelander niet meer als 3 gulden moegen ontfangen].
Opte requeste bij de deken ende raets van ‘t weversgilde overgegeven is
bijde vroetschap geresolveert dat zij luyden niet meer tot inganck van
een buytelander sullen moegen ontfangen als drie gulden tot behoeff van ‘t gilt
ende dat d'andere drie gulden bij burgemeesteren ontfangen sullen worden.

[in marge: Meester Aelbert cxx gulden.]
Is mede geresolveert dat meester Aelbert Harmansz. schoolmeester van nu
voortaen tot wedden van de stadt zal genieten cxxv gulden.

[xii]
[in marge: Visitatoers tot die rekeningen van de cste penning.]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert IJsbrant Allertsz., Jan Cornelisz.
Comans, Jan Claesz. ende Harck Jansz. Mijnheers om die rekeningen
van Pieter Oliffsz. ende Jan Symonsz. collecteurs van de cste penning
te hoiren ende te sluyten.

[in marge: Advoy van de vercopinge van een stuckgen lant.]
Heeft mede de vroetschap geavoyeert die vercopinge bij kerckmeesteren
gedaen van een stuckgen lants leggende inden banne van Limmen
bij de Voort.

[in marge: Den huysarmen twee stucken lants te vercopen die penningen te employeren totte
wage
ende andere wercken.]
Sijn burgermeesteren geauctoriseert den huysarmen te vercopen
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twee stucken lants ende die penningen die daer van comen sullen
te employeren tot opmakinge van de wage ende andere notelicke
wercken, maer die penningen gecomen van de andere vercofte landen sullen
geemployeert worden tot offlossinge van de renten opte stadt
staende achtervolgende voorgaende resolutie.

[in marge: Dat burgermeesteren den incomen van de memorie sullen doen beslaen.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren alle die incommen van de
memorie sullen doen beslaen ende verbot doen geen huyer noch renten
den participanten der memorie aen te tellen voor ende alleer zijluyden
overleveringe gedaen sullen hebben van alle brieven ende
regysteren zo wel van 't papengelt als van de memorie.

[in marge: Te sluyten de rekeningen van de jare lxxxi.]
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert den visitatoers
gehoirt hebbende huyer luyder rapport den rekeningen van Dirck
van Foreest tresorier van de jare lxxxi te sluyten.

[in marge: Recesse tot Utrecht genomen bij de geunieerde provintien concept van de pointen,
daer op men mitten Hartoge in handelinge zal treden etc.]
Op huyden den xxxen maji xvc lxxxiii in communicatie van de vroetscap geleyt
zijnde sekere missive van de Staten van date den xxien deser inhoudende versceyden
pointen ende eerst zo wel angaet den recesse tot Utrecht genomen bijde
geunieerde provintien, mitsgaders van de gescrifte van de principaelste ende
swaerste pointen ende swaricheyden bevonden inden recesse tot Antwerpen
genomen met dubbelt van de Generalen Staet gemaict op 't onderhout van der
oorloge, beneffens 't concept van de pointen daer op mitten Hartoge
weerom in handelinge soude werden getreden ende noch 't gundt bijde
Staten op 't believen van de steden opte pointen van de recesse tot Utrecht
genomen geconcipieert is, heeft die vroetscap geauctoriseert haere
gecommitteerden opten dach naert den lesten deser maent in Den Hage geleyt
comparerende, te anhoiren d'advysen van d'andere steden ende daer nae hen te
conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Vercopinge van de domeynen haer voortganck mitte vercopinge van de geestelijke
goeden te supersederen].
Soe wel angaet die vercopinge van de domeynen, die vroetscap vint wel
goet dat men daer mede voortvaren zal, maer zo wel angaet die vercopinge
van de geestelijke goeden vint die vroetscap goet dat men daer mede supersederen
zal ende belangende die alimentatie van de conventualen van de abdie, verclaert
die vroetscap dat die selve behoirt gedaen te worden bij die van Zuyt-Hollant
achtervolgende voorgaende ordonnantie van Zijne Excellentie.
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[xii .v.]

[in marge: Een ambassaet te seynden an den coninck van Denemarcken.]
Vint oic die vroetschap goet dat een ambassadeur bijde generaliteyt an den
coninck van Denemarcken gescickt zal worden om te vergoeden alle
vordere exactien in 't oplichten van de lasten die in de sonde geheven worden.

[in marge: Die convoyen opte geunieerde provintien.]
Omme te vinden 't gunt die admiraliteyt ten achteren compt, vint
die vroetschap goet dat in treyn gebrocht sullen worden die convoyen
op die geunieerde provintien.

[in marge: Geen offitieren, colonellen, capiteynen nochte ontfangers inde Staten te
compareren].
Vint oic die vroetschap goet dat geene officiers, colonellen, capiteynen
nochte ontfangers van des gemeen lants penningen inde vergaderinge
van de Staten sullen moegen compareren.

[in marge: Van de predicanten en verhoginge van hun pensioenen.]
Soe wel angaet die predicanten ende verhoginge van heure pensioenen
ende combinatie van eenige dorpen, verclaert die vroetscap alzo zij
haer predicanten selffs moeten onderhouden ende in desen quartiere geene
clachten vallen, dat daeromme die van Zuyt-Hollant oic heure predicanten
behoiren te onderhouden ende daer inne sulcke ordre te stellen als
haer goetduncken zal.

[in marge: Heer Reynolts versouck offgeslagen.]
Soe wel angaet 't versouck bij heer Reynolt heere van Brederode
gedaen om in zijn ouderdom ende soberen state geassisteert te moegen werden
uuyte incomsten van eenige geestelicke goeden bij de graven van Hollant
gegeven, heeft die vroetscap 't selve offgeslagen.

[in marge: Den Hoogen Raet vier personen te augmenteren.]
Voorts off tot vorderinge van der justitie die van de Hoogen Raede
in Hollant niet met vier personen en soude moegen worden geaugmenteert over redelicke gagien, heeft die vroetschap geauctoriseert haer
gedeputeerden om in desen hen te conformeren den meeste stemmen.
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[in marge: 't Versouck van de bedijkers van Nieu Beijerlant ende Piershil offgeslagen.]
Soe wel angaende es die gemeene ingelanders ende bedijkers van de
dijkagie van Nyeu Beijerlant ende Piershil versoukende voor xvi jaeren
vrijdom voor d’een helft van alle scattingen etc. heeft die vroetschap
‘t selve versouck gehelick offgeslagen.

[in marge: Gecommitteerden opten dachvaert in Den Hage.]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert meester Adriaen Anthonisz.
ende Dirck van Foreest omme te compareren opten dachvaert den lesten deser
maent in Den Hage geleyt, die voorgaende resolutien voor advys inne
te brengen daer op ende andere voorvallende saeken te resolveren ende
hen te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Te persisteren bij t’protest tegens de verpondingen gedaen ende te collecteren
een cste penning.]
Alzo die burgermeesteren bij den rentmeester Heyndrick Wou gesommeert zijn
binnen vier dagen te op te brengen xxic gulden x stuyvers weesende d'een helft van de
drie verpondingen, zo es bij de vroetscap goet gevonden dat die burgemeesteren
sullen persisteren bij ‘t protest van de stede wegen tegens die verpondingen gedaen
ende dat men niet meer zal opbrengen als d'een helft een cste penning
ende dat burgermeesteren eerstdachs een cste penning sullen omslaen ende doen
collecteren ende heeft die vroetscap totte collectatie van de voors. cste penning
gecommitteert Pieter Oliffsz. ende Jan Symonsz.
[xiii]

[in marge: Die dijckagie ende in laege te maicken tot Huysduynen.]
Op huyden den xixen junii anno xvclxxxiii in communicatie van de vroetscap
geleyt sekere missive van de gerdeputeerden raeden van ’t Noorderquartier
inhoudende verscheyden pointen. Ende eerst zoe wel angaet die gestaltenisse
van de dijkagie van die van Huysduynen ende van een in laege aldaer te
leggen ende daer op gehoirt d'informatie bij sekere gedeputeerden van
't Noorderquartier genomen, heeft die vroetscap verclaert dat zij wel
geraden vint dat die voors. dijkagie gemaict worde dan alsoe die
van Zuyt-Hollant daer toe mede behoiren te contribueren, dat die van
Huysduynen haer versouck sullen doen aen die van Zuyt-Hollant ende dat
dit quartier daer aen die hant zal houden.

[in marge: Geen penningen meer vande verpondingen in Zuyt-Hollant te seynde voor dat
d’executie op ten rentmeester Boot ende de proceduren van die van Haerlem te niete sullen
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zijn gedaen.]
Op 't iide, iiide ende vde pointen der voors. missive is bijde vroetscap geresolveert,
dat zij goet vint dat men uuyt dit quartier geen verder penningen van de
iegenwoirdige verpondinge in desen quartiere vallende zal laten gaen
nae Zuyt-Hollant maer die selve geheelick inhouden sullen ende oic dat die
steden van desen quartiere als zij bescreven worden op geene dachvaerden
compareren sullen ter tijt toe dat d'executie opte rentmeester Boot mitsgaders
die proceduren bij die van Haerlem tegens desen quartiere begost te niete
gedaen sullen zijn ende oic dat die commissarissen van de uuytrustinge van de oorlochscepen
van de majesteyt van Poortegael gecontenteert zullen zijn xvim gulden daer
van resterende.

[in marge: Die vaendelen alle maenten te vollen te betalen.]
Op 't iiiide point heeft de vroetscap verclaert dat zij goet vint dat men
die compangnien van desen quartiere alle maenten te vollen zal
betalen mits dat xxxvi daegen voor een maent gerekent sullen
worden ende dat men daer op voor al zal versoucken advys ende consent
van Zijne Exellentie.

[in marge: Jacob Dirxsz. ende Croon opten dachvaert tot Hoorn.]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Jacob Dirxsz. burgermeester
ende Cornelis Willemsz. Croon omme tot Hoorn van stadts wegen
opten dachvaert te compareren die voorgaende resolutien inne te brengen
ende anhoiren die propositie van sekere swaricheyden die doctor
Franchois Maelson heeft notelick voor te stellen concernerende ‘t redressement van de verpondinge daer op ende andere voorvallende saeken te
resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen ende in gevalle
dat zij inde propositie van de selve Maelson swaricheyt bevinden
daer van rapport te nemen ende den vroetscap 't selve voor te houden
om daer inne voorts geadviseert te worden.

[in marge: Pieter van Teylingen te belasten zijn offitie aen te vaerden.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren Pieter van Teylingen sullen
belasten dat hij zijn offitie van 't ontfang der penningen comende van de
vercofte bagijnen landen zal aenvaerden op pene van elcke dach
twee gulden te verbeuren tot behoeff van de arme weeskinderen.

[xiii .v.]

[in marge: Van de verpondinge ende swaricheyden daerinne bevonden.]
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Op huyden den xxiien juni xvc lxxxiii in communicatie van de vroetscap
geleyt zijnde sekere missive van de Staten van 't Noorderquartier
mentionerende van de swaricheyt gevonden in 't redressement van de
verpondinge, is bijde vroetscap goet gevonden dat van de landen
gegeven ende gecontribueert zal worden nae advenant daer suyver
off compt d'een helft tot laste van de eygenaer ende d'ander helft tot
laste van de bruycker ende dat men den bruycker niet verder belasten zal.

[in marge: Van de steden ende forten te fortifieren.]
Belangende het iide point van de steden ende forten in 't Noorderquartier
te fortiffieren ende daer toe een stuver off twee op 't morgen om te
slaen, es bijde vroetscap offgeslagen.

[in marge: Van Bruyninck een pensie te laten volgen.]
Het iiide point van de secretaris Bruyninck te gagieren met een
pensie van iiic gulden s' jaers in respecte van verscheyden diensten die hij
dit quartier bij Zijne Exellentie zouden doen etc., is bij de vroetscap
offgeslagen.

[in marge: Keur te maken van niet te tappen in de jurisdictie van Alcmaer.]
Is mede bij de vroetscap geresolveert dat bij scout ende burgermeesteren
mitte gerechte een keur gemaict ende daer bij verboden zal worden
op sekere pene niet te moegen tappen buyten die poorten in die jurisdictie
deser stede uuytgesondert in 't huys ter lucht staende aen 't Seggelis ende
es die burgermeester Thorenburch gecommitteert tot Haerlem te
reysen ende die voicht van 't kint van Jan van Vliet aen te spreken
ende vermanen dat 't selve oic bij hem in de jurisdictie van Heyloo
gedaen worde achtervolgende 't accoort ende die overgifte van Clara
van Nijvelt.

[in marge: Die penningen van de bagijnen landen gecomen te employeren totte notelicxte
wercken van de stadt.]
Op huyden den xxixen junii anno xvc lxxxiii sijn burgermeesteren bijde
vroetschap collegialiter vergadert zijnde geauctoriseert om de nootelicxte
wercken van de stadt zo van de wage ‘t diepen van de wateren ende anders
te vorderen ende daer toe uuyte penningen van de vercofte bagijnen landen
gecomen zo wel te employeren als zij notelick behoeven zullen.

[in marge: Jan Dircxsz. hoeckvijler gegunt onder een de straet te maken een kelder].
Is voorts Jan Dircxsz. hoecvijler geaccordeert dat hij bij oosten zijn huys
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onder die straet tot ses off seven voeten buyten sijn loeffen een kelder zal
moegen maken mits dat hij die straet tot sijn costen zal toeleggen ende
oic ten euwygen daegen onderhouden.

[in marge: Van de convoyen te ontvangen.]
Op huyden den iien augusti xvc lxxxiii in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerden van de noorderquartiere van
date den naestlaesten julii mentionerende van de ontfang der convoyen, is
bijde vroetschap goet gevonden dat die convoyen in desen quartiere ontfangen
sullen werden gelijck sij tot noch toe ontfangen zijn ende dat die penningen daer
uuyt comende geemployeert sullen werden tot equipagie van de oorlochscepen ende lasten
opte convoyen staende ende dat 't overscot den generaliteyt overgelevert zal werden.

[xiiii]

[in marge: Het offrekenen in state met Heyn Bess cum suis.]
Van met Heyn de Bess ende Jan Taemensz. Schaft cum suis in affrekening
te treden etc., is bijde vroetscap in state gestelt.

[in marge: Betalinge van de dienaers van justitie te continueren.]
En de belangende die dienaren van justitie is bijde vroetscap
goet gevonden dat men die selve noch voor een tijt zal
continueren.
[in marge: cste penning van de landen te collecteren op te verhoginge.]
Is mede bij de vroetschap geresolveert dat die cste penning over die landen
van nu voortaen gecollecteert zal worden op sulcke tauxatie ende
verhoginge als bij burgermeesteren gemaict es.

[in marge: Cornelis Allertsz. zijn runschuyer te verlangen ende met riet te decken.]
Is bijde vroetscap Cornelis Allertsz. runmoeller geaccordeert dat hij
zijn schuyer staende bij de molen drie ofte vier vack zal moegen verlangen
ende met riet decken overmits die scots deur die dampicheyt van de pannen
vergaet als bij attestatie van scoenmakers es gebleken nochtans op die
conditie dat hij van zijn huys mit riet gedect zijnde drie vaken zal offnemen
ende met pannen decken off bij ghebreke van dien inde boete van de keure vervallen.

[in marge: Swager xx gulden.]
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Is mede bijde vroetschap geresolveert dat Cornelis Jacobsz. Swager voor
't vegen van de vischmarckt, steenemienter brug ende die plaetse bij de wage
overmits die nu vergroot es van nu voortaen ingaende jacobi lestleden
genieten zal, s'jaers twintich gulden.

[in marge: Visitatoers van de fabryck ende tresorier anni 82.]
Sijn voorts Jan Jansz. Steenhuys, IJsbrant Allertsz., Willem van Rietwijck
Jan Claesz., Harck Mijnheers ende meester Jan Adriaensz. geordonneert
tot visitatoers van de rekeningen van de fabryck van de jaere
lxxxii mitsgaders van de rekeningen van Dirck van Dirck
van Foreest tresorier van de selven iaere.

[in marge: Om penningen te vinden den remtmeesters te executeren ende de convoyen in
treyn te brengen.]
Op huyden den viiien augusti anno xvc lxxxiii in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de van de Staten van Hollant in
date den vien deser maent inhoudende dat daer notelicken penningen moeten zijn
zo tot equipagie van de oorlochschepen als tot betalinge van de garnisoenen
in Gelderlant. Die vroetschap vint goet om promptelick penningen te
vinden dat men alle rentmeesters die bij het slot van rekeningen yet schuld
zijn gebleven zal executeren, oic dat men die convoyen op te geunieerde
provintien eerstdaechs in treyn sullen brengen.

[in marge: Van de equippagie van de oorlochscepen.]
Ende soe wel die equippagie van de oorlochscepen angaet vint die vroetscap
goet dat bijde gedeputeerde deser stede eenige personen kennisse van scepen
hebbende ende in sulcke saken ervaren zijnde gecommitteert sullen worden om
die equippagie van de oorlochscepen te doen sulcx zij bevinden sullen te
dienen tot meesten proffijte ende bescermenisse van 't lant.

[xiiii .v.]

[in marge: Middelen te continueren.]
Soe wel angaet die middelen vint die vroetscap wel goet
dat die selve gecontinueert worden mits dat d' impost van de
wijnen ende vreemde bieren ontfangen zal worden ter plaetse
daer die wijnen ende vreemde bieren eerst ancomen.

[in marge: Die gecommitteerden van Hollant nae Zijne Exellentie te seynden met volcomen
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last.]
Ende van de gecommitteerden van Hollant te seynden bij Zijne Excellentie
volcomelick geauctoriseert om te helpen besluyten consenteren ende
datelick effectueren ende opbrengen alle 't gunt tot defentie van de
landen ende bevrijdinge van der zee zal nodich dienen. Die vroetscap
auctoriseert haer gedeputeerde om hem dien aengaende te conformeren
met d' andere steden.

[in marge: Meester Adriaen opten dachvaert.]
Is voorts meester Adriaen Anthonisz.gecommitteert omme van wegen
deser stede upten dachvaert in Den Hage geleyt te compareren die
voorgaende resolutien inne te brengen daer op ende andere voorvallende
saecken te resolveren ende hem te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Gecommitteerde om alle stadts wateringen ende erven te meten. Opten 21 augusti
83 es bijde vroetscap inde plaetse van Jan Cornelisz. Comans also hij scepen is gecommittert
Cornelis Heyndricxz. Rabbi].

Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Jan Cornelisz. Comansz., Euwout
Rijckertsz. ende Cornelis Florisz. metselaar omme mitte fabryckmeesteren
te meten die wijte van alle wateringen ende die groote van alle
erffuen den stadt toebehoirende zowel binnen die stadt als daer
buyten in de jurisdictie leggende die selve wijte van de wateringen
ende groote van de erffuen perfectelick aen teyckenen ende daer van een
boeck maken tot euwige memorie.

[in marge: Van eenige gecommitteerden bij Zijne Excellentie te scicken].
Op huyden den xxien augusti xvc lxxxiii in communicatie van de vroetscap
geleyt zijnde sekere articulen bij de Staten van Hollant geconcipieert op 't
believen van de steden en de belangende 't eerste point van sekere gecommitteerde
uuyt Hollant te scicken bij Zijne Excellentie om hem bij goede remonstrantie
ende advyse te assisteren ende te versoucken van de landen te regieren deur hulp
van Godt almachtich ende middelen van de lande sonder, dat men 't selve op
die hulpe van vreemde landen ofte personagien sal laten ancomen,
heeft die vroetscap ‘t selve articel goet gevonden.

[in marge: Consent inde quote inde convoyen ende licenten impost op ’t sout, seep etc.]
Belangende 't iide point vermeldende van de voors. gecommitteerden last te geven
Zijne Excellentie te verclaeren dat die van Hollant noch tevreden zijn voor viii
ofte ix maenten te consenteren in heure quote inde iic lm gulden ter maent
inde opheve van de convoyen op de geunierde provintien ende licenten opte gedesu38

nieerde provintien, l [50] gulden op yder hondert sout, xii stuyver opte tonne zeep
d'impost van de wijnen ende vreemde bieren te betalen daer zij opgeslagen
worden, vint die vroetschap oic goet uuytgesondert dat men d'impost
van 't sout niet hoger sal stellen als op ’t c. sout xxv gulden.

[in marge: Van de differenten te stellen tot decisie van Zijne Excellentie.]
Voorts aegaende 't iiide point van alle questien ende differenten vande steden te
submitteren tot decisie van Zijne Excellentie, die vroetscap vint 't selve oic goet

[xv]
maer van alle questien ende differenten van de provintien op het inwilligen
van de contributien, oic op die veranderinge ende vergrotingen van de quote
van Hollant etc., vint die vroetscap goet dat die gedeputeerde deser stede
haer in desen sullen moegen conformeren d' advysen van d'andere steden.

[in marge: Staet van de oorloge te maken ende wat men daer toe verstrecken zal.]
Beroerende 't iiiide point, van bij Zijne Prinselijke Excellentie voor ses eerstcomende maenten
gemaict te worden staet van de oorloge tot defensie van de lande, ende daer
toe te strecken die quoten van de provintien, mitsgaders 't gundt van de
ses generale middelen zal procederen ende op 't cort bij anticipatie te lichten
c
ii duysent gulden etc., heeft die vroetscap 't selve artikel als voor dese tijt nodich zijnde,
geaccordeert.

[in marge: Bij faute van de provintien met die van Zeellant te accorderen.]
Aengaende 't vde point, van indien die geunieerde provintien tot het
consenteren van de voors. middelen in 't geheel ofte deel niet souden willen verstaen,
noch die sake tot verclaringe van Zijne Excellentie stellen, mit die van
Zeellant te accorderen ten eynde deur die selve middelen op de defentie
van Hollant ende Zeellant, ende bevrijdinge van de zee mach worden
versien etc., heeft die vroetscap 't selve artikel oic goet gevonden.
Het vide artikel, inhoudende die naemen van de gecommitteerden van Hollant
reysende bij Zyne Excellentie ende van haer last, wort mede geavoyeert.
m

[in marge: Van lx gulden te furneren.]
de

c

Op ’t vii artikel, van op 't laeste drie verpondingen ofte iii duysent gulden
die in dit jaer opgebrocht sullen werden, ter furneren bij de steden
m
lx gulden tot betalinge van de garnisoenen in Gelderlant ende equippagie
van de oorlochscepen etc., heeft die vroetschap goet gevonden dat om die
voors. penningen te vinden, de rentmeesters yet an 't lant ten achteren zijnde
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geexecuteert worden, ende dat 't gundt daer noch te cort compt totte
m
lx gulden op interest gelicht zal worden.

[in marge: Off men 't redres van de verponding zal sluyten.]
ste

Op ’t viii point, van de besoingne van de gecommitteerden op 't redres van de
verpondinge gebesoingneert hebbende, te sluyten off in cas van different
't selve te refereren aen Zijne Excellentie, heeft die vroetscap verclaert dat
zij alsnoch niet en connen accorderen in de verpondinge, om die redenen
breder in haer doleantie verhaelt.

[in marge: Thorenburch opten dachvaert in Den Haege]
Heeft voorts die vroetscap gecommitteert meester Jacob van Thorenburch
burgermeester, om mit meester Adriaen Anthonisz., indien hij daer present es, van
e
wegen deser stede te compareren opten dachvaert den xxii deser in Den Hage
geleyt, die voors. resolutien voor advys inne te brengen daerop, ende andere
voorvallende saecken te resolveren ende hen te conformeren den meesten stemmen,
wel verstaende dat hij geen openinge van de voors. resolutien zal doen voor ende alleer
die questien tegens die van Haerlem ende 't Noorderquartier, mitsgaders van de
alimentatie van de conventualen van de abdiie affgedaen sullen zijn, ten waer
d'andere steden van desen quartiere in gebreecke waeren 't selve te doen.

[xv .v.]

[in marge: Christoffel Boot zijn dachgelden te suppleren.]
Heeft voorts die vroetschap geresolveert dat die stadt Christoffel Boot
opte rekeninge van Jacob Muys xxviii dagen gevaceert, ende van 't lant
niet meer als xxiiii stuyvers 's daechs genoten hebbende, sal suppleren op elck
dach xi stuyvers, makende voor xxviii dagen xv gulden viii stuyvers, ende dit voor dese reyse
sonder 't selve te trecken in consequentie.

[in marge: Een president ende 2 raden in den grooten raet.]
en

Op huyden den x septembris xvclxxxiii in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
en
sekere missive van de gecommitteerde van de Staten van Hollant in date den ii deser
maent, ende eerst van een president ende twee raeden te nomineren in den grooten
raet, ende oic een inden provincialen raet, heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerde reysende opten dachvaert, om te hoiren d' advysen
van d' andere steden, ende daer nae te nomineren sulcke personen als hij achten
zal bequaemste ende 't gemeen lant proffijtelicxte te zijn.

[in marge: Dat men die van Amsterdam der conventen goeden aldaer zal laten behouden.]
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Op 't iie point, off die Staten die renten ende goederen van de conventen tot
Amsterdam sullen aenvaerden mette last van de alimentatie der conventualen,
dan off men die van Amsterdam daer mede sullen laten bewerden, is
bij de vroetschap goet gevonden dat men die van Amsterdam die voors.
goeden zal laten behouden, onder conditie dat zij gehouden sullen zijn den
conventualen te verstrecken behoirlicke alimentatie.

[in marge: Van de fortifficatie van de Ruygen Hil.]
Op 't iiide point, van de fortifficatie van de Ruygen Hil ende van daer toe te
contribueren viii off xm gulden etc., is bij de vroetschap goet gevonden dat
die gedeputeerde deser stede op ten dachvaert reysende haer desen angaende
sullen mogen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Dirck Coornhart voor die Staten t'onbieden]
Op 't iiiide point, van Dirck Coornhart voor die Staten te ontbieden
om te verantwoorden zijn boecxken, ende diesaengaende ordre te stellen
etc., heeft die vroetscap 't selve goet gevonden.

[in marge: Die verder atterminatie die van De Briel off te slaen.]
Op 't vde point, van die van Den Brielle versouckende noch andere atterminatie van ses verder jaeren van de lijff ende loffrenten opte voors. stede
staende, vint die vroetscap goet dat men 't selve versouck zal offslaen.

[in marge: 't Versouck van heer Reynolt van Brederoede offgeslagen.]
Het vide point, inhoudende dat heer Reynolt van Brederoede versouckt
eenige subsidie van de Staten tot onderhout van de zijnen staet etc., is
offgeslagen.

[in marge: Te disponeren op die nominatie van de gedeputeerden in ’t collegie van de Staten.]
Op 't laeste point is bijde vroetscap geresolveert dat men den gedeputeerde
deser stede opten dachvaert reysende, last zal geven omme op die nominatie van de
gedeputeerden in 't collegie van de Staten, ende ordre dienende tot verder beleyt van
des gemeen lants saken, te disponeren.
Heeft voorts die vroetscap gecommitteert meester Jacob van Thorenburch
burgermeester om mit meester Adriaen Anthonisz. vanwegen deser stede te
compareren op ten dachvaert den xiien deser in Den Haege geleyt, aldaer te anhoren.
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[xvi]

[in marge: Thorenburch opten dachvaert in Den Hage.]
'T rapport van de gecommitteerden bij Zijne Excellentie geweest hebbende, ende voorts die
resolutien van de vroetschap hier voren voor advys in te brengen daerop, ende
andere voorvallende saken te resolveren, ende hen te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Die gouverneur Sonoy te reysen aen Zijne Excellentie.]
Is mede geresolveert ende bijde vroetscap goet gevonden, dat men den gouverneur
Sonoy sal bewilligen om met een off twee uuyt dit quartier te reysen
aen Zijne Excellentie, om die excuysen van dit quartiere te doen van de saken
tegens die van Haerlem, ende oic van de alimentatie van de conventualen
van de abdie, ende inde selve saken te handelen, achtervolgende d' instructie
die men henluyden medegeven sullen
.
[in marge: Jan Turenhout van ’t clock stellen te verlaten.]
Is noch geresolveert dat burgermeesteren Jan Turenhout te lichtmisse naestcomende van 't clockstellen sullen deporteren, ende 't selve Pieter Michiels. Beyerman geven, onder sekere conditien die burgermeesteren met hen sullen
voorspreken.

[in marge: Instructie waer op men mit den ceurvorst van Coelen ende Casimier handelen zal.]
Op huyden den xxen septembris anno xvclxxxiii, in communicatie van de vroetscap
geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date den xviien deser maent,
mitsgaders sekere instructie bij Zijne Excellentie ende Staten Generael tot Middelburch
vergadert, geconcipieert daerop mit den coervorst van Coelen ende hartoch
Hans Casimirus ende andere evangelische rijcxfursten, gehandelt sal worden
waer toe alrede eenige zijn gecommitteert, ende voorts opten dachvaert den
xxven tot Dordrecht geleyt, onsse gecommitteerden te seynden met volcomen last
van te helpen resolveren op d' assistentie van gelt, van volck ende scepen, die
achtervolgende die voors. instructie zal werden angeboden etc., heeft die
vroetschap geauctoriseert meester Adriaen Anthonisz. om op ten voors. dachvaert te
compareren ende aldaer te anhoiren d' advysen van d' andere steden van Hollant
ende hem te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Concepts van des gemeen lants regeringe ende personen te nomineren.]
Heeft voorts die vroetschap den voors. meester Adriaen Anthonisz. geauctoriseert
om te procederen tot nominatie van vier personen uuyt Hollant, daer
uuyt twee bij Zijne Excellentie geëligeert sullen werden als raden van
State, neffens Sijne Excellentie, die voor den tijt van een jaer sullen
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dienen, achtervolgende den concepte genomen op des gemeene lants
regieringe, den vroetschappe voorgelesen, gevende voorts die
voors. vroetscap den voors. meester Adriaen volcomen last omme op te
vergaderinge vorder op alles te moegen helpen resolveren dat
den noot ende dienste van de lande vereyschen zal moegen.

[in marge: Meester Adriaen ende Aelbert Cornelisz. genomineert om een uuytgecosen te
werden in Suythollant.]
Sijn voorts meester Adriaen Anthonisz. ende Aelbert Cornelisz. Comans bij de
meeste stemmen van de vroetschap genomineert om bij Zijne Excellentie daeruuyt een gecosen te werden in 't collegie van Zuyt-Hollant.

[xvi .v.]

[in marge: Die quote van 't Noorderquartier in de xiiiim gulden op inter.]
Op huyden den xviien octobris 1583, in communicatie van de vroetscap geleyt zijnde
sekere missive van de gedeputeerden van 't Noorderquartier, met sekere
copie van een missive van de Staten van Hollant, daer inne verhaelt
wort datter bij de Staten geresolveert es om tot betalinge van de
knechten op te Velu ende Arnhemse quartieren leggende, op te brengen
xiiiim gulden tot beschermenisse der selver landen, waerinne die
van Alcmaer voor heur quote moeten opbrengen viiic lxxv pont etc.,
heeft die vroetscap goet gevonden dat Heyndrick Wou geauctoriseert
worde om alle die quote van 't Noorderquartier op interest te
lichten, onder belofte dat die uuyte penningen, comende van 't redressement
van de verpondingen, gerembourseert sullen werden, alzo het niet
mogelick es dat die van Alcmaer haer quote in 't particulier
souden connen furneren.

[in marge: Den nieu incomelingen eedt off te nemen.]
Voorts van een nieuwen eedt aff te nemen, den geenen die nieuws
binnen die steden van desen quartiere comen wonen, ende daer suspitie
off es etc., is bijde vroetscap goet gevonden dat die steden haer
sullen reguleren nae 't scrijven daer van gedaen.

[in marge: Jacob Dircxsz.. ende Croon op ten dachvaert tot Hoorn.]
Sijn voorts Jacob Dircxsz. burgermeester ende Cornelis Willemsz. Croon
gecommitteert omme op ten dachvaert tot Hoorn te compareren, die
voorgaende resolutien voor advys in te brengen daerop, ende
andere voorvallende saken te resolveren, ende haer te conformeren
den meeste stemmen.
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[in marge: Meester Jan gecommitteert te anhoiren die verantwoirdingen van Coornhart]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert meester Jan Adriaens. omme
op ten xxiiiien deser maent te compareren in Den Haege, ende te anhoiren
die verantwoirdinge van Dirck Volckerts. Cornhart op 't gundt
daer over die predicanten hem hebben te beclagen aengaende
't boucxken bij hem tegens die gemeene christelijke catechismum
uuytgegeven. Daer tegens den selven predicanten te hoiren, ende voorts
te procederen achtervolgende d' ordre die bij den gecommitteerden dies angaende
zal worden genomen.

[in marge: Mit meester Pieter Olbrantsz.te handelen.]
Sijn voorts burgermeesteren ende die weesvaers geauctoriseert om
mit meester Pieter Olbrantsz. te handelen van de woninge daer
Heyndrick Lambertsz. nu ter tijt inne woont.

[in marge: Mateus Jansz. Achterwesen in Englant te betalen.
Op ten 23 decembris 83 es bij de vroetschap geresolveert dat dien stadt betalen zal die iic
gulden die Matheus Jansz. overmits zijn sieckte in Engelant ten achteren es geteert, ende voor
hem verscoten zijn.]
Is mede geresolveert dat men van stadswegen zal betalen
't gundt Matheus Jansz. in Engelant ten achteren es geteert,
bedragende omtrent hondert gulden, ende dat men hem mitten eersten
't huys sullen verscrijven, om daer nae vorder op sijn studium
geadviseert te werden, sulcx als die vroetschap alsdan bevinden
zal oerbaerlicx te zijn.

[xvii]

[in marge: Anna Pietersdr. xx gulden ´s jaers.]
Voorts es mede geresolveert dat Anna Pietersdr. weduwe van wijlen
Claes Fransz. van nu voortaen voor 't luyen van 't stedeclockgen
jaerlicx genieten zal twintich gulden.

[in marge: Dirck Jansz. Reus xii gulden.]
Is noch geresolveert dat die stadt Dirck Jansz. Reus voor
dat hij mede in den jaere lxxi ten hove gedachvaert es geweest,
betalen zal twaelff gulden.
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[in marge: de stadt haer te voegen als adjunct mette ingelanden van de Philistijner ende
Wumenommer polders.]
Is mede geresolveert, dat burgermeesteren haer sullen voegen als adjuncten
neffens die gemeene buyeren van Wummenum, mitsgaders d' ingelanden
van de Phylystijner ende Wummenommer polders met haer consorten in 't
proces tegens d' ingelanden van de Egmonder ende Berger meeren, beroerende
die vercramminge ende versparringe van de scheysloot tusschen beyde voors. meeren
gelegen, als weesende die selve sloot die rechte vaert van Alcmaer
tot Wummenum, mits conditie dat die stadt geen costen zal dragen
van 't voors. proces.

[in marge: 't Verlaet bij Henskebuyert te leggen offgeslagen.]
Op huyden den xxiien octobris xvclxxxiii, in communicatie van de vroetscap
geleyt zijnde seker versouck van die van Schorel ende Petten, die
begeren seker verlaet te leggen tot Henskebuyert inde nieuwe sloot
omme bij suydewinden dat Schermer water van de kayen te
schutten; is 't selve versoeck bij de vroetschap offgeslagen, ende
geresolveert, so die van Schorel ende Petten 't selve evenwel
wilden doen, dat die stadt haer daer tegens zal opposeren.

[in marge: Ordonnantie te maken op Jan Boyes overtoom]
Is mede geresolveert, dat burgermeesteren een ordonnantie sullen maken
dat over Jan Boyes overtoom vooral overgewonden sullen worden,
die schuyten die tot Alcmaer ter marckt varen, ende van Alcmaer
comen, ende dat alle turffpotten, turffponten, ende andere scepen off scuyten
daer nae sullen moeten vertoeven ten waer eenige op 't overtoom
waren die voorts overgewonden sullen werden.

[in marge: D'een helft van de convoyen te verpachten.]
Op huyden den vien novembris anno xvclxxxiii, in communicatie van de vroetscap
geleyt zijnde sekere missiven van de Staten van Hollant, inhoudende versceyden
pointen, ende eerst off men d'een helft van de convoyen zo wel van de
incomende als uuytgaende waeren sal verpachten, is bij de vroetscap
goet gevonden, dat men den helft van de voors. convoyen zal verpachten mits
dat die penningen van de pachte vallende in Noort Hollant eerst ende vooral
sullen geemployeert worden tot equipagie van de oorlochscepen in 't selve quartier.
Voorts van de ses middelen van contributien bij die van Hollant gearresteert
te amplecteren ende in treyn te brengen etc., is bij die vroetschap goet gevonden.

[xvii .v.]
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[in marge: Van de ses middelen in treyn te brengen.]
Dat men die selve ses middelen in Hollant zal in treyn brengen, niettegenstaende d'andere geunieerde provintien die selve niet en begeerden te
aenvaerden, mits dat 't sout niet hoger gestelt zal worden als op 't hondert
xxx off xxxvi gulden, op dat die neringe niet en worde gediverteert.

[in marge: die middelen voor negen maenten te verpachten]
Voorts voor wat tijt die lopende middelen in Hollant verpacht sullen
worden, vint die vroetscap goet dat men die middelen voor dese
toecomende reyse verpachten zal voor den tijt van negen maenten.
[in marge: Genomineerde personen tot president.]
Heeft voorts die vroetscap genomineert meester Jan van Banchem
neffens die raetsheeren van Mijle ende Nijenburch, om die Zijne
Excellentie voorgedragen ende bij Zijne Excellentie een gecosen te werden tot
president van de raet provintiael.

[in marge: Een keur op 't Amsterdammer veer.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren mette gerechte een keur ende oic een
artikel sullen maecken inde ordonnantie op 't Amsterdammer veer, daer bij belast
wort dat die veerluyden die caes laden, gehouden sullen zijn met
haer scuyten te comen bij de waech om die caes in te nemen,
op pene dat men den onwilligen 't veer niet en sullen gebruycken.

[in marge: Croon gecontunueert]
Heeft voorts die vroetscap gecontinueert Cornelis Willemsz. Croon
in 't collegie van Noort Hollant voor het ancomende halff jaer.

[in marge: Jan Cornelisz. Comans een van de 3 sleutelen van de previlegien vide in 't
voorgaende boeck fo:145.]
Voorts alzo Jan Jans. Steenhuys zijn poorterschap opgeseyt heeft,
zo es Jan Cornelisz. Comans gecommitteert om een van de drie
sleutelen van de secrete plaetse der previlegien (die Steenhuys bewaert heeft) te
bewaeren.

[in marge: Geen rinsche noch france wijnen teffens te moegen tappen noch uuytsteken.]
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de

c

Op huyden den xi novembris xv lxxxiii is bijde vroetschap
collegialiter vergadert wesende, geresolveert dat schout, burgermeesteren
ende gerechte een keur sullen maken, ende daer bij verbieden dat niemant
die rinsche wijnen tapt off uuytsteeckt, eenige france wijnen
sal moegen tappen off uuytsteken, ende van gelijcken die france wijnen
tappen off uuytsteken, geen rinsche wijnen sullen moegen tappen off uuytsteecken.

[in marge: Den huysarmen ende weeskinderen
prolongatie van vijff jaeren van de pantscappen gegont.]
Is mede den huysarmen ende arme weeskinderen d geaccordeert
dat zij die drie stucken lants die zij van Dirck Dircxsz.
in pantschap overgenomen hebben, als te weeten 't lant bij de
Veerdijck, 't Hijmans bosch ende die Osseweyt, nae die expiratie
van de thienen jaeren in de brieven van pantscappe gestelt, noch vijff
jaeren sullen behouden.

[18]

[in marge: Van de ses middelen.]
ste

c

Op huyden den 29 novembris anno xv lxxxiii in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de Staten, mit sekere stucken
daer beneffens overgesonden, ende eerst beroerende den recesse op ten
opheve van de ses middelen genomen, is geresolveert dat men in de voors.
ses middelen sal bewilligen, mit die conditie dat 't sout niet hoger zal
worden beswaert als 't hondert xxxvi gulden, ende dat die cleyne bieren
van ii gulden die tonne, ende daer mede vrij sullen zijn van de ii stuyvers die
bij de brouwers sullen worden betaelt.

[in marge: Ordonnantie opten opheve van binnenlantse convoyen.]
Belangende die ordonnantie ende instructie geconcipieert op den opheve van de
binnenlantse convoyen van de goeden die van d'eene geunieerde provintie
in d'andere gevoert sullen worden, heeft die vroetschap goet gevonden
dat men die selve ordonnantie in dier voegen zal achtervolgen als die
bij de Staten van Hollant ontwurpen is.

[in marge: Verhoginge van eenige partijen van coopmanschap.]
Soe veel angaet van eenyge partijen van coopmanschap van de
uuytvarende goeden die verhoocht zijn, heeft die vroetschap die
voors. verhoginge van de voors. partijen geaccordeert, uuytgesondert van de butter
ende caes, die zij sustineert dat niet hoger sullen worden gestelt
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als ses gulden opte tonne butter ende xxx stuyvers op yder hondert pont hantcaes.

[in marge: Acte van verbont met Zeelant ende Utrecht.]
Ende angaende die acte bij die van Hollant, Zeellant ende Utrecht
geconcipieert, die tot versekeringe ende vernieuwinge van alle oude
vruntschap ende eenicheyt ter naester vergaderinge gepasseert ende
verleden soude worden, heeft die vroetscap de selve acte geavoyeert.

[in marge: Meester Jan opten dachvaert in Den Haege.]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert meester Jan Adriaensz.
omme mit meester Adriaen Anthonisz., indien hij daer present es, de
sten
voors resolutien opten dachvaert den i dececembris in De Haege geleyt,
inne te brengen daerop, ende andere voorvallende saecken te resolveren
ende haer te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Heyndrick Wou geauctoriseertde die quote van die van Alcmaer op interest te
lichten.]
de

c

Op huyden den xvii decembris xv lxxxiii, in communicatie van de vroetscap
geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerden van 't Noorderquartier, daer inne
c
die stede gesommeert wort op te brengen ix lvi gulden over heur quote tot
betalinge van de knechten in Bergen op Zoom, heeft die vroetschap
geauctoriseert Heyndrick Wou, ontfanger generael in 't Noorderquartier, om
die voors. penningen op sijn naem te lichten op interest nae advenant van xii
ten hondert, onder belofte dat die stadt den voors. ontfanger daer van zal
vrijen, ende die voors. penningen metten intereste van dien, uuyt den eersten extraordinaris
omslach zal restitueren.
[18v]
[in marge: Mit Aelbert Cornelisz. Comans aff te rekenen, ende hem te betalen.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren in presentie van de wet ende Aerian
Rabbi, met Aelbert Cornelisz. Comans sullen rekenen van de penningen
die hij sustineert hem noch te resteren van de brug over den voordam
ende wat zij bevinden den selven Aelbert deuchgdelicken te comen, dat die
stadt hem ’t selve zal betalen.

[in marge: Noch vier stuyvers opte tonne bier te stellen.]
Voorts es geresolveert dat burgermeesteren noch vier stuyvers opte tonne bier
van ii gulden ende daer boven sullen stellen (so verre ‘t selve mach geschieden)
om daer mede te vervallen die vier stuyvers totte gemeen lants renten
mits dat die stadt daer van affstant zal doen so zij d’ impost van de
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vier st. in redelicken pacht connen crijgen.

[in marge: Dat die leproos vaders het lant weder sullen vercopen off an haer neme mogen.]
Sijn voorts die regenten van ‘t leproos huys geauctoriseert om het
lant bij haer gecoft weder te vercopen, off dat zij indien ‘t haer
goet dunckt het voors. lant aen haer sullen moegen nemen voor
sulcken prijs als zij ‘t selve gecoft hebben.

[in marge: Lobbrant Coren 30 gulden van de rekeningen te maken.]
Is voorts Lobbrant Jacobsz. Coren secretaris bijde vroetschap
toegevoecht ende geaccordeert dartich gulden voor zijne
moeyten arbeyt ende hooftbreken gehadt in ‘t maken van de rekeningen
van stadt die de stadt ‘t gemeen land gedaen heeft.

[in marge: Gemma van Burmania vrijheyt van de schutterie ende [exu]
Voorts es geresolveert dat men Gemma van Burmania zo
verre hij binnen Alcmaer wil komen wonen zal laten volgen
vrijheyt van de schutterie ende andere personele beswaernissen ende
oic dat hij ofte zijne erffgenaemen t’allen tijden sonder [exu] wete geven
met zijne goeden sal moegen vertrecken.

[in marge: Nog 3 rotten aen te nemen.]
Op huijden den xxxsten decembris lxxxiii is bijde vroetschap geresolveert dat burgemeesteren noch drie rotten sullen annemen tot
verstarkinge van de wacht voor den tijt van twee ofte drie
maenten ende dat die stadt middeler tijt aen Zijn Excellentie versoecken
zal omme uuyte gemeen lants imposten binnen deser stede maentelick
tot onderhout van de wacht te mogen lichten een, twee off drie
hondert gulden.

[in marge: D’impost van de 4 stuyvers an de stadt te nemen 1584.]
Op huijden den iien januarii lxxxiiii is bijde vroetschap geresolveert dat
burgermeesteren van stadts wegen an haer sullen nemen d’impost van de
vier stuyvers bij Jacob Thijsz. gepacht voor iicvii gulden ende dat die stadt van de
selve vier stuvers den burgeren sal ontlasten mit conditie dat Jacob
Thijsz. beloven zal den voors. impost niet weder tot eenigen tijt te
pachten noch paert off deel daer an te nemen.

[in marge: ’t Verhogen van de convoyen offgeslagen.]
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Op huyden den xiide januarii lxxxiiii in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van de Staten van Hollant inhoudende verscheyden pointen ende
eerst van de buytelandse convoyen op’t inne commen ende uuytvaren voor een
derdendeel te verhogen es ‘t selve bijde vroetschap offgeslagen.

[19]

[in marge: Van de middelen te stellen in handen van Zijne Excellentie.]
Voorts om in handen van Zijne Excellentie vrij sonder eenige belastinge te
stellen alle d’imposten ende generale middelen in Hollant ende Zeelant loop
hebbende, is bijde vroetscap geresolveert dat die gedeputeerde deser
stede opten dachvaert reysende anhoiren sullen d’advysen van d’andere
steden ende in gevalle van swaricheyt rapport te nemen off hen
te conformeren met die van ’t Noorderquartier.

[in marge: De repartitie affgeslagen.]
Voor zo veel angaet die repartitie bij Zijne Excellentie overgesonden daer
inne Alcmaer inde lxxvm gulden gequotiseert staet op iiiim iic lxxxvii
gulden es offgeslagen, dan zo daer notlick penningen moeten wesen tot
onderhout van de ruyteren ende soldaten die van de keurvorst van Coelen
in dienste van deze landen sullen comen, dat die selve penningen sullen
omgeslagen werden zo wel over die dorpen als over die steden opte
voet van ’t laeste redressement van de verpondinge bij Jacob Maelson
Steenhuys cum suis gemaekt.

[in marge: Een . in de plaetse van Hogendorp.]
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden
opten dachvaert reysende omme mitte andere steden te procederen
tot nominatie van de drie personen die men Zijne Excellentie overleveren zal
om daar uuyt bij Zijne Excellentie een gecosen te werden tot raet inden
Hogen Raet in de plaetse van salige meester Ghijsbrecht van Hogendorp.

[in marge: Meesters Adriaen ende Rabbi opten dachvaert.]
Sijn voorts meester Adriaen Anthonisz ende Aerian Heijndricxz. Rabbi
gecommitteert om te reysen opten dachvaert den xvde deser maent
geordonneert die voorgaende resolutien voor advijs inne te brengen
daer op ende andere voorvallende saecken te resolveren ende haer te
conformeren den meeste stemmen.
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[in marge: Met Pauwels Fransz. te accorderen.]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om mit Pauwels Fransz.
fabryckmeester te handelen ende hem nae de grootheyt zijnder moeyten
boven ‘t ordinaris salaris een redelicke recompense te accorderen.

[in marge: Dat t’leprooshuys off lant vercopen off gelt op renten lichten off proveniers
aennemen sullen.]
Op huijden den xxvste januarii lxxxiiii heeft die vroetscap geauctoriseert
den regenten van t’leprooshuys omme ‘t voors. huys van haer groot
achterwesen te ontlasten dat zij het stuckgen lant leggende in ‘t Loot
groot omtrent vier coeganck sullen moegen vercopen off gelt op renten
te nemen off proveniers aen te nemen so zij haer conscientie
bevinden sullen ‘t huys oerbaerlicxte te sijn.

[in marge: Die wacht te continueren.]
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren die personen bij haer tot
onderhout van de wacht angenomen sullen continueren opte acte
van Zijne Excellentie vercregen.

[19v]
[in marge: nieuwe cste penning te doen collecteren en tauxateurs totte landen.]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om eerstdaechs publicatie te
doen van een nieuwe cste penning op te vruchten van jaar lxxxiiii
ende zijn Jan Cornelisz. Comans, Harck Mijnheers ende Aerian Rabbi
gecommitteert om sekere tauxatie te maken van de cste penning van de
landen in de jurisdictie van Alcmaer gelegen.
[in marge: Om te furneren de xxxiiiic gulden.]
Voorts alzoo daer notelicken penningen moeten zijn tot betalinge van de ruyteren
ende knechten van de ceurfurst van Coelen daer inne die stadt van Alcmaer
op xxxiiiic gulden gequotiseert staet die zij binnen acht dagen moeten op
brengen, soe is bijde meeste stemmen van de vroetschap goet gevonden dat
elck vroetschap sal opbrengen l [50] gulden ende dat burgermeesteren versouck sullen
doen aen sommige van de vermogenste burgeren om mede sekere penningen ten
fyne voors. te furneren, mits dat die stadt den selven personen penningen
furnierende, belofte zal doen die voors. penningen binnen ses maenten te rembourseren
met interest van twaelff ten hondert in ’t jaar ende daer voor verbinden
die middelen ende imposten ende oic tot meerder sekerheyt den incomen
van de stadt. Ende off eenige vroetscappen die penningen niet wisten te
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furneren off dat burgermeesteren niet penningen genouch wisten te becomen
dat zij dan ’t selve den vroetscap weder sullen aen dienen.
[in marge: Van de convoyen een vde te verhoogen.]
Is mede bij de vroedschap gehoirt hebbende ’t rapport van haere
gedeuputeerden geaccordeert dat men die buytelantse convoyen op ‘t
innecomen ende uuytvaren voor een vijffdendeel zal verhogen.

[in marge: Concept ende articelen van de huldinge van Zijne Excellentie.]
Voorts es den vroetscap voorgelesen ’t concept van de pointen ende
articelen daer op die landen ende graeffscappe van Hollant, Zeellant ende
Vrieslant sullen moegen procederen tot huldinge van Zijne Excellentie
als grave van de selve landen, ende heeft die vroetscap ’t selve
concept goet gevonden, welverstaende dat zo verre eenige groote
steden op ’t xlixste artikel swaricheyt maken ende goet vinden dat nae ’t overlijden
van Zijne Excellentie die landen haer vrijheyt sullen [hebben] om zo zij die zoonen van
Zijne Excellentie niet bequaem vinden een ander gequalificeert potentaet te
moegen annemen, dat die gedeputeerden deser stede opten dachvaert
reysende indien gevalle op ’t selve mede sullen insysteren.

[in marge: Aerian Rabbi gecommitteert die penningen van de quote tot Delft te brengen.]
Op huijden den iide februarii lxxxiii is Aerian Heijndricxz. Rabbi bij de vroetscap
gecommitteert
omme die penningen van de quote daer op die stede van Alcmaer es gestelt tot betalinge
van een maent soldie van de ruyteren ende knechten die van de Ceurforst van Coelen
neder commen tot Delft te brengen, welverstaende alzo die stadt van Alcmaer inde
selve quotisatie te hoge is gestelt ende mitsdien haer quote niet te vollen can
furneren, soe heeft die voors. stadt den voors. Rabbi gelevert xxxii c gulden mit
expres bevel dat hij die selve penningen niet en sal overleveren voor dat hen gelevert
zij volcomen acte dat den stadt die voors. penningen binnen ses maenten mitten interest
vandien
nae advenant van twaelff ten hondert in ’t jaer ende een gulden van de makelaerdye
gerembourseert sullen worden ende dat den stadt tot versekertheyt vandien (alzo
die licenten ende convoyen aldaer weynich opbrengen) die middelen binnen die voors.
stede vallende mitsgaders die extra ordinaris ommeslagen mede aldaer vallende.

[20]

[in marge: Den voors. ruyteren ende knechten voor twee ancomende maenten te versekeren.]
Voorts van de voors. ruyteren ende knechten noch voor twee navolgende maenten besoldinge
tot omtrent cm [100.000] gulden ter maent versekeringe te doen. is ’t selve geaccordeert mit
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dier conditie dat men ’t cort dat boven die innecomen van de verhoginge van de convoyen
gaende op Engelant ende Vranckrijck ende licenten tot betalinge van de voors. cm gulden ter
maent te cort compt niet zal vinden bij quotisatie over die steden, maer dat men
om ’t selve cort te vervallen een verpondinge zal ommeslaen over die steden ende
dorpen achtervolgende die nieuwe geredresseerde quoyeren.

[in marge: ’t Versouck van die van Gorichem off te slaen.]
Op de requeste van die van Gorichem versouckende atterminatie van noch ses
jaren van haere schulden ende renten op haer stede staende, is geresolveert
dat men ’t selve haerluyden zal offslaen.

[in marge: Hoe men t’cort zal vinden.]
Soe veel angaet ’t gundt boven d’ incompsten van de middelen aende maent van
januario en februario te cort compt, is bijde vroetschap goet gevonden dat men
om ’t selve te vinden den ontvangers die bij slote van rekeningen schulden
zijn gebleven zal executeren ende zo daer dan noch te cort compt dat men
’t selve zal vinden bij een verpondinge opte nieuwe geredresseerde quoyeren.

[in marge: Off men den tresorier generael zal continueren.]
Voorts off men Gerrit Jansz. van Delft tresorier generael zal continueren
[of] om hem zijn dienst op seggen, heeft die vroetscap geauctoriseert haere
gedeputeerde opten dachvaert reysende hem desen aengaende te conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: Van ‘t salaris van meester Joost Alblas.]
Soe veel angaet meester Joost Alblas ontfanger van de middelen Overmase die versouckt verhoginge van zijn salaris, is geresolveert
dat die gedeputeerde deser stede reysende opten dachvaert zal verstaen hoe
veel hij jaerlicx geniet ende daer nae sulcx zal advyseren als hij zal
bevinden te behoiren.

[in marge: Aerian Rabbi op ten dachvaert tot Delft.]
Is mede Aerian Heijndricxz. Rabbi bij de vroetscap gecommitteert omme
opten dachvaert tot Delft geleyt te compareren die voorgaende resolutien
voor advys inne te brengen daer op ende andere voorvallende saecken te
resolveren ende hem te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Die turffschuyeren opte Nieuwesloot te vercopen.]
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Sijn voorts die huyssitte meesteren bij de vroetscap geauctoriseert
omme die turffschuyeren opte Nieuwesloot ten meesten proffijte te
vercoopen.

[in marge: Meester Bernaert c [100] gulden.]
Voorts is bij de vroetschap meester Bernaert Heijndricxz. schoolmeester
geaccordeert dat hij van nu voortaen tot zijne wedden sal
genieten van de stadt hondert gulden.

[in marge: Een tot Hoorn opten dachvaert te committeren.]
Op huijden den viien martii xvc lxxxiiii in communicatie van de vroetschap geleyt
zijnde sekere missive van de gedeputeerden van ‘t Noorderquartier heeft
die vroetscap goetgevonden datter een van hier gecommitteert worde
tot Hoorn op ten dachvaert te compareren omme aldaer mit gemeen advyse
van d’andere steden te helpen resolveren op eenige swaricheyden ende
een contributie tot betalinge van ’t achterwesen daer op inde verga-

[20v]
deringe van de staten tot Delft den xien deser maent advys bij de steden
moet ingebrocht worden, mitsgaders om gelijckelick te resysteren
die sommatien die bij den ontfanger Mierop souden moegen inden dorpen
overgesonden worden vint oic die vroetschap dat bij den rentmeester Heijndrick
Wou gene sommatien van de verpondinge uuytgesonden sullen worden voor
dat die van Zuyt-Hollant / daer inne / bewillicht ende geaccordeert sullen hebben
conform de besoinge van Maelson ende Steenhuys.

[in marge: Die kaerssen op te wacht.]
Soe veel angaet die kaerssen opte wacht heeft die vroetscap
geauctoriseert den geene die van stadtswegen aldaer reysen zal omme
mit d’andere steden daer inne sulcx te adviseren als hij oirbaerlick
bevinden zal, ende die betalinge van de dienste van de scepen eertijt
den lande gedaen es in state gestelt.

[in marge: Die van Grootebrouck van haer leninge te rembourseren.]
Van die van grootebrouck remboursement te doen van de xvic gulden
anno 73 bij leeninge opgebrocht, heeft die vroetscap ‘t selve
redelick bevonden.

[in marge: ’t Concept opte kerckelicke saken in state.]
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Ende zo veel angaet ’t concept van de kerkelicke saken dienende tot
onderhout van de predicanten schoolmeesteren over die dorpen in desen
quartiere bij Zijne Excellentie overgesonden heeft die vroetscap in state
gestelt.

[in marge: Aerian Rabbi en Jacob Dircxz. tot Hoorn.]
Sijn voorts bij de vroetschap Aerian Heijndricxz Rabbi ende Jacob
Dircxz. gecommitteert omme tot Hoorn opten dachvaert te reysen, die
voorgaende resolutien voor advys in te brengen, daer op ende andere
voorvallende saken te resolveren ende hen te conformeren den meeste
stemmen.

[in marge: ‘t Capelskerck te repareren.]
Heeft voorts die vroetscap geaccordeert den regenten van ’t capels
gasthuys dat zij vier hondert gulden op renten sullen moegen halen
nae advenant den penningen sestien ende dat die stadt die selve renten betalen
ende tot haer gelieven afflossen sal. Des sullen die voors. regenten gehouden
zijn die voors. kercke behoirlicken te repareren ende voorts aen in behoirlike
reparatie te onderhouden, mits hebbende die petitie als daer predicatie wort gedaen.

[in marge: Jan Bosdrager een woninge inde plaetse van zijn pensie.]
Is voorts Jan Jansz. Bosdrager tot wederseggen van de vroetscap geaccordeert
dat hij inde zuyderste camer over die jonge doelen om niet zal
moegen wonen des sal zijn jaerlicx pensioen dat hij van de stadt genoten
heeft te niet zijn.

[in marge: Het uuyerwerk op ’t heyligeesthuys te vermaken.]
Heeft voorts die vroetscap geapprobeert het accoort bij fabryckmeesteren
op ’t believen van de vroetscap gemaict met die uuyerwerckmaker van ’t
vermaken van het uuyerwerck op ’t heyligeesthuys.

[in marge: Versouckt te doen aen die van Amsterdam beroerende het offleggen.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren deser stede onvermindert haer
goet recht versouck sullen doen aende burgermeesteren van Amsterdam ten
eynde onsse schipperen aldaer mochten vrachten annemen, mits gevende tot
behoeff van de schippers aldaer van elcke vracht seker gelt.

[21]
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[in marge: Anthony Fonteyne taffelhouder interdictie te doen.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren Anthony de la Fonteyne,
taffelhouder van leeninge, sullen verbieden geen taffel van leeninge
meer binnen deser stede te houden voor dat hij mit burgermeesteren dien
aengaende zal zijn veraccordeert mitsgaders van de pensie die hij jaerlicx
moet uytkeeren, des sal die stadt den selven Anthony vrijen van
een Franchois Mafasia super intendent ende allen anderen die hem
sullen willen moeyelick zijn.
[in marge: Nog xii off xvc gulden te furneren.]
Ten selven daege in communicatie van de vroetscap geleyt zijnde sekere
missive van Zijne Excellentie mit sekere repartitie over den steden inde xlvim
gulden tot vervallinge van ’t gundt daer alle maenten ande cxxvm
gulden te cort compt daer innne die van Alcmaer gestelt zijn op xxiic
lxix £ is bijde vroetschap goet gevonden dat burgermeesteren om
niet te schijnen alleen in gebreecke te willen blijven, haer naerstichz
sullen doen om noch zo veel penningen te becomen als doenlick es, ’t sij
xiic off xvc gulden off daer omtrent ende die onder gelijcke versekertheyt
als die voorgaende penningen overleveren ende daer beneffens bij gescryfte
expresselick protesteren dat men geen penningen meer bij repartitie off quotisatie zal furneren hoe hooch die noot die selve zal vereyschen.
[in marge: Middel om te furneren cm gulden ende te betalen die opgelichte penningen.]
Voorts mede in communicatie geleyt zijnde sekere missieve van de
Staten van Hollant inhoudende verscheyden pointen, ende eerst bij wat
middele men die cm gulden die daer te cort comen zal vinden ende oick
remboursement doen van de opgelichte penningen, is bij de vroetscap goet
gevonden dat men daer toe omslaen sal een cste penning op voet van de jaere
lxxviii.

[in marge: Van de instructie mitsgaders lijste bij de Staten Generaal gemaect.]
Soe veel angaet die instructie bij forme van recesse gemaict bijde
generale Staten heeft die vroetscap geauctoriseert haere gedeputeerde
opten dachvaert reysende hem dien angaende te conformeren den meeste
stemmen, ende zo veel angaet die lijste bij de voors. Staten Generael
mede gemaect heeft die vroetscap daer op sulcx geadviseert
als inde selve lijste angeteykent staet.

[in marge: Off men die convoyen verhogen ende nieuwe contributien inwilligen zal.]

56

Van de convoyen te verhogen ende andere middelen van contributie inne te
willigen tot bewaernisse van ’t fort vande Neuse, de stadt ende
fort van Bergen op Zoom, van de forten off d’ IJssel mitsgaders die
ruyteren ende knechten opte Veluwe etc. heeft die vroetschap
geaucthoriseert haere gedeputeerde op ten dachvaert reysende te anhoiren
d’advysen van d’andere steden ende hem te conformeren den meeste
stemmen der selver ende so verre hij eenige swaricheyt bevint rapport
te nemen

[21v]
[in marge: Van de xxx m gulden ter maent den Ceurforst van Coelen te presenteren.]
Van de xxx m gulden die bij instructie den Ceurforst van Coelen ter maent
sullen worden gepresenteert ende daer van versekeringe te doen, heeft die
vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerde op ten dachvaert reysende
die sake naerder te verstaen ende den vroetscap daer van te adverteren.

[in marge: Personen tot advocaet fiscael te nomineren.]
Die vroetschap heeft mede geauctoriseert haere gedeputeerde opte dachvaert
reysende omme mitte andere steden te procederen tot nominatie van drie personen om
daer uyt een bij Zijne Excellentie tot advocaat fiscaal geeligeert te worden
inde plaetse van Nienstadt.

[in marge: Versouck van de graeffinne van Swartsburg.]
Soe veel aengaende is die graeffinne van Swartsburg die versouckt te
moegen copen eenige partyen van domeijnen ter hooftsomme van twee
renten van xvic £ ’s jaers, heeft die vroetscap geauctoriseert haer voors.
gedeputeerde om hem in desen te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Augmentatie van de gagie van de raat provinciael.]
Op ’t versouck van de raet provinciael omme te hebben augmentatie van
haer gagie van de xxx stuyvers tot ii gulden ‘sdaechs, heeft die vroetscap insgelijcx
geauctoriseert haer gedeputeerde opten dachvaert reysende hem in desen
te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Versouck van de weduwe van Coebel.]
Soe veel angaet die remonstrantie van de weduwe van Coebel, versoeckende
sekere quijtscheldinge op ’t slot haerder rekeningen heeft mede die
vroetscap geauctoriseert haer voors. gedeputeerde den voors. weduwe eenige
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quijtscheldinge te accorderen zo verre haer sulcx bijde groote steden wort
geaccordeert.

[in marge: Versouck van Caspar van Vosbergen ende van de colonel Tempel.]
Heeft voorts mede die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerde
opten dachvaert reysende mitte andere steden te adviseren op ’t versoeck van
heer Caspar van Vosbergen versouckende betalinge van xxvc xxiiii £ [pont] xvi st
vi d ende van de colonel Tempel versouckende assignatie van betalinge
vande ixm £ [pont] in aensieninge van de diensten bij hem in ’t overleveren van
sekere sacken gedaen.

[in marge: Verhoginge van de impost van de horende beesten off.]
Van de impost van de horende beesten ende besayde landen weder te verhogen
is bij de vroetscap goetgevonden dat men ’t selve zal affslaen,
maer vindt wel goet dat sekere impost gestelt worde op alle
paerden ende horende beesten gaende uuyte landen van Hollant.

[in marge: Aerian Rabbi opten dachvaert tot Delft.]
Heeft voorts die vroetscap gecommitteert Aerian Heijndricxz. Rabbi
omme te compareren opten dachvaert den xien tot Delft geleyt ende
aldaer die voors. resolutien voor advys inne te brengen daer op ende
andere voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: Van de impost van de l gulden op ’t c zout.]
Op huyden den xven martii anno xvc lxxxiiii den vroetscap collegialiter vergadert
bij burgermeesteren voorgehouden zijnde dat hier commissarissen van Zijne Excellentie ende
Staten
geweest hadden die hier een collecteur geordonneert hebben over die impost van de

[22]
l. guldens: op 't c. sout, en dat zij daar nae verstaen hadden, dat 't selve sout
uuyte geunieerde provintien, gaende boven die voors. l gulden noch met xl gulden
beswaert is, daer zij nochtans den voors. commisarissen offgevraecht hadden, off
't sout niet middels lasten nieuwaerts beswaert soude wierde, die verklaerden
neen. Soe is bij die vroetscap goet gevonden dat burgermeesteren die
panluyden sullen vermanen, dat zij binnen acht daegen geen sout off en leveren
ende dat burgermeesteren middeler tijt van de commisarissen zo die in’t wederkeren
selven Alkmaer passeren, opte voors. swaricheden interpretatie sullen versoecken
ende zo ‘t selfve in anderen steden wiert geobserveert, dat men ‘t selve in sulcks
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gevalle meede alhier sullen toelaten ende anders niet.

[in marge: Aelbert Cornelisz te conferteren van de lxxiij gulden.]
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren, Aelbert Cornelisz.Comans,een
ordonnanties sullen verlenen, opten tresorie van de lxxiij gulden hem van de
stadt resterende, maer zo veel angaet ’t intrest bij hem versocht, wort
offgeslagen.

[in marge: Verhoging van de impost van de horende beesten.]
Op huyden de xvij ste martii anno XV c LXXXIIIJ in communicatie geleyt zijnde
sekere missive van Aerian Rabbi, gedeputeerde deser stede liggende
op ten dachvaert tot Delft daer inne hij verhaelt dat alle die steden
van Holland uuytgeseyt, Haerlem, Goude ende Alcmaer, bewillicht hebben
in die verhoging van de impost, van de horende beesten ende besayde landen.
Sulcx die voortijts is gecollecteert ende also die van Haerlem, ende Gouda, daervan anden heeren hebben geschreven ende daertoe verhoopten te verwilligen, zo is
bij de vroetscap geresolveert. Alhoewel zij haer inde verhoginge van de
voors. impost grotelick bevint, beswaert dat nochtans Aerian Rabbi,
dien aengaende ’t diffirent sal submitteeren aen Zijne Excellentie.

[in marge: Die dyfferenten te submitteeren aen Zijne Excellentie.]
Voorts van de dyfferenten van de contributie ende regieringe, van de landen hem
te conformeren den meeste stemmen off te submitteren, aen Zijne Excellentie.
Vint de vroetscap ’t selve wel goet, in saken wesende van geene
beswaernisse ende groote consequentie, maer geenssins in’t punt van
een jaer rechten te laten volgen, van alle successien comende. d’ lateren noch
oic inde c penning van de eygendom ende vde. penning van de rente van alle onroerende
goeden, nochte oic in meenige meerder verhogingen op ’t sout.

[in marge: Artikel van de huldinge van Zijne Excellentie.]
Op huyden den xxixste martii XVc LXXXIIIJ, in communicatie van vroetscap geleyt zijnde,
’t concept van de poincten ende artikelen daer op die landen ende graaffschappen van
Hollant, Zeellandt ende Vrieslant, sullen procederen tot huldinge van Zijne Excellentie,
als Grave van de selve landen ende dat men daerop ’t advys van de vroetschap
schriftlick aen Zijne Excellentie off Pauwels Buys souden oversenden, is bij de
vroetschap geresolveert dat die gedeputeerden dese stede opten dachvaert
reysende sullen, anhoiren d’ advysen van de andere steden ende zo verre. Zij bij Zijne
Excellentie, off Pauwels Buys, van der vroetschaps advys gevraegt worden, voor
antwoort geven sullen, dat die vroetschap verstondt dat men ’t advys soude
inbrengen, den steden staets gewijs vergadert zijnde ende daeromme daerop
niet en hadde geresolveert, dan zo andere steden heure advys scriftlijk overleveren
off staetsegewijs ’t voors. concept anoyeren, dat zij dan in alre ijle den stadt
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daervan sullen advicheeren, verhopende dat zij indien gevallen ’t selve oic sullen doen.

[22v.]
[in marge: iiijc duysent guld: omme te slaen.]
Soe veel angaet van iiijc duysent gulden omme te slaen tot zuyveringen van de
middelen ende voldoeninge van de penningen op intrest, gelicht is bij die vroetscap
goet gevonden dat men die voors. iiij c duysent gulden sal omslaen opte nieuwe
geredrisseerde quoyieren van de verpondinge ende die te collecteren op twee termijnen,
als dien helft Pynster ende d’andere helft Alreheyligen ende dat die selve penningen
ontfangen sullen worden in elcke quartier ende zoveel angaet ‘t dyferent
tusschen beyde quartieren gevallen in ’t redresseeren van de voors. verpondinge,
vint die vroetscap goet, opdat daervan een eynde soude moigen comen
dat men ’t selve dyferent zal submitteren aen Zijne Excellentie ende eenige uuyten
hogen ofte provincialen raet, die bij de steden van ’t Noorderquartier daertoe vercosen sullen worden.

[in marge: Impost opte consumptie van ‘t sout.]
Aengaande d’ impost opte consumptie van ’t sout vint de vroetscap goet
dat die gedeputeerden deser stede sullen arbeyde om die impost zoe laege
te brengen als doende is doch niet hoger als cl m gulden.

[in marge: Impost opte asijn.]
Belangende d’impost van de asijn accordeert die vroetschap daer inne tot
twee gulden opte ancer ende niet hoger ten waer alle den drie steden daer
inne bewillichen in, welcken gevallen die gedeputeerde deeser steden daer innen
oic sullen bewilligen.

[in marge: Geen penning meer bij verhooginge op te brengen.]
Ende van de regte van de quote van Alcmaer tot vervallinge van ‘t cort
op te brengen verclaert die vroetscap dat zij niet en can noch mach
eenige penningen meer bij reptitie opbrengen.

[in marge: Niet te conferteren in de verhoginge van de convoyen opte caes.]
Is mede geresolveert dat die gedeputeerden deser stede sullen verclaeren
dat zij niet in begeren te conferteren in de verhogingen van de convoyen
op de caes also ’t selve streckende is tot grondelick bederff van de nering
deser stede .
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[in marge:’t Uuytvariche sout niet te beswaren.]
Oick dat zij luyden sullen insisteren dat ’t uuytvariche sout niet meer
beswaert zal worden als mette l. gulden die betaelt worden als’t
van de dienne gaet ende datte ’t niet in Gelderland met enige impositie
zal worden belast.

[in marge: Meester Adriaen ende Arian Hendricxz. Rabbi opten dachvaert tot Delft.]
Heeft voorts die vroetschap gecommiteert meester Adriaen Anthonisz.
en de Ariaen Hendricxz Rabbi ende elck van hen, om opten
dachvaert tot Delft te compereren die voorgaende resolutien inne
te brengen, daerop ende andere voorvallende saecken te resolveren ende
hen te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Dat Gerrit Jansz.Runmueller ‘t erff zal moigen vercopen om met huysen te
betimmeren.]
Is voorts Gerrit Jansz Runmueller geaccordeert dat hij het
erff bij hem, van Jan Clock van Medemblick gecoft, zal moigen
vercopen om mit huysen betimmert te worden.

[23]

[in marge: Een plaetse te maken om ‘t boscruyt te leggen.]
Heeft voorts die vroetschap den burgermeesteren geautoriseert, om in’t
kerckgen van ’t Middelhoff, een plaetse te maken, daer men ’t boscruyt
bequamelick sal moigen leggen.

[in marge: Den emmerluyden gegunt een stuyver ’s jaers van elcke emmer
te ontfangen.]
Is voorts den emmerluyden, bij de vroetscap geaccordeert, dat zij
van nu voortaen tot weederseggen van elcke emmer een stuyver
’s jaers sullen mogen ontfangen, dan sullen zij gehouden zijn den burgren
goet geryff ende genoegen te doen, in’t repereren van de gebroken, ende vergoeden
van de verloren emmers.
[in marge: v c duysent omme te slaen opte nieuwe geredriseerde quoyieren.]
Op huyden de xxiiijste aprilis XV c LXXXIIIJ in communicatie van de vroetscap,
geleyt zijnde sekere missive van de State van Holland, uit selve recest
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daer beneffens overgesonden is bij de vroetscap, op’t eerste point van
’t selve recest bewellicht, dat v c duysent gulden. ommegeslaegen sullen worden
opte nieuwe geredrisseerde quoyieren, van de verpondingen, mits dat mitte
selve penningen die middelen gesuyvert ende die penningen op’t intrest gelicht,
altemael offgelost sullen worden.

[in marge: Dat ’t redrest 2 jaeren duyren sal.]
Is voorts bij de vroetscap goet gevonden, dat ’t redres van de verpondinge
plaetse zal hebben, voor den tijt van twee jaeren.

[in marge: Den omslag te collecteren op 2 termijnen soeveel die bruycke ende renten
daerinne dragen sullen.]
Voorts dat die voors. v c duysent, op’t voors. redres, gecollecteert sullen
worden op twee termijnen, te weten den helft in junii ende d’andre
helft in octobris, ende dat die bruyckers, in den selve omslach een derde
deel, ende d’eygenaer d’andere twee deelen dragen zal, ende dat van
alle lossrenten onder besegelde constitutie brieven, verleden gecort zal
worden van elcke verpondinge van de daer een blanck

[in marge: Die middelen te stellen in handen van Zijne Excellentie.]
Is noch geaccordeert, dat men d’assignatie den ontvanger generael, den steden
ende ontvangste van de gemeene middelen, van hun achter wesen gedaen zijnde,
die gemeene middelen van contributie, zal stellen in hande van Zijne
Excellentie.

[in marge: Niet te concenteren dat een helft van de penninge bijde stede gekeert
op intrest gecontenueert worden.]
Is voorts bij de vroetscap verclaert dat zij niet begeert te consenteren
dat die helft van ‘t gundt bij de steden zo op die middelen, als den voors.
omslag, is geleent op intrest voor een jaer worde gecontenueert.

[in marge: Geen verder nieuwe middelen in te willigen.]
Heeft voorts die vroetscap verclaert dat zij wel goet vint dat die
middelen die nu geconsenteert zijn worden gestelt in hande van
Zijne Excellentie maer geenssins dat men eenige verder nieuwe middelen
zal inwilligen.

[in marge: Niet noch 3000 soldaten aen te nemen maer die vaendelen vol te maeken.]
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Van noch drie duysent soldaten aen te nemen verclaert die vroetscap dat
zij goet vint dat mitter daet ordre gestelt worden op te vaendelen, dat
zij vol genant ende vol gehouden worde ende verhoopt dat ’t selve geeffectueert
zijnde die forten daer inde wel sullen moigen worden beset.

[23v]
[in marge: Die lste penningen van alle onroerende goeden die vercoft worden is
offgeslaegen.]
Die lste van alle lande huysen,‘t huenen gehypotekeerde renten, ende
andere onroerende goeden, die verkoft worden, te heffen, heeft die
vroetscap geheelick offgeslaegen.

[in marge: Wort offgeslagen ten college van seven personen bij die van Hollant
op te richten.]
Van alle collegie van seven personen, op te richten in Hollandt,om
opsicht te hebben, op te fortifficatien, confescatien, contributien, bij
die van Hollant, particulieren innegewillicht ende andre saecken,
die van Hollant uit particulier angaende, is bij de vroetscap offgeslagen.

[in marge: Belangende die renten opten domeynen, gemeene lant ende steden staende.]
[in marge: Een impost opten versche visch gaende op vianden lant te stellen.]
Heeft voorts die vroetscap mede offgeslagen, dat men van alle lijff ende
lossrente, staende opte domeynen, ‘t gemeene lant, die steden, ofte colliegen van
Hollant, nae advenant soude worden betaelt, als van andere renten
wort gedaen in de voors. omslag, van de verpondingen maer vint die
vroetscap wel goet, dat opte versche visch gaende op vianden lant,
zo veel werde gestelt als die selve visch in de offslach gelt.

[in marge: Arian Rabbi opten dachvaert tot Delft.]
Is voorts Arian Heyndricxz. Rabbi, gecommitteert op ten dachvaert, den
xxiij ste aprilis tot Delft, geleyt te compareren, die voorgaende resolutie
voor advys inne te brengen, daerop ende andere voorvallende saecken
te resolveren ende hem te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Symon Cornelisz. Comans te vrijen.]
Heeft voorts de vroetschap de burgermeesteren geauctoriseert om
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Symon Cornelisz.Comans, pachter van de impost van de wollen lakenen,
van de jaeren ‘81 ende ‘82 van de gijselinge, die de rentmeester op hem zal
willen doen, ende van alle andere proceduren uuyt saken van dien vallende te
vrijen, zo lange, tot dat bij de Staten gedisponeert zal zijn, uuyte
swaricheyt ofte questie, bij den voors. Symon Cornelisz. geproponeert.

[in marge: Concept van de pointen van de huldinge.]
Op huyden de xxvij ste aprilis anno XV c LXXXIIIJ soe is in communicatie
Van de vroetscap, geleyt hoe dat doctor Frans Maelson Schier, brieven
van credentie van Zijne Excellentie, den Burgermeesteren verthoont ende dien volgende
met veel redenen ende middelen geproponeert ende versocht heeft dat die van
Alcmaer mede wilden approberen ’t concept van de pointen ende artikelen daerop men Zijne Excellentie soude hulden als Grave van Hollandt, Zeelant, ende
Vrieslant, daarbij verhalende die voors. Maelson, dat alle die steden van
Hollant uuytgesondert Amsterdam ende Goude ’t selve al gedaen hadden
ende is bij die vroetscap geresolveert ende goet gevonden dat burgermeesteren
met alle beleeftheyt den voors. Maelson, sullen verhalen, het goet hart ende
getrouwicheyt dat die van Alcmaer, Zijne Excellentie alteyt toegedragen ende
beweesen hebben ende alsnoch bereyt zijn voortaen te bewijsen maer diewijle die van Alcmaer in’t defereren van Zijne Excellentie die hoge overheyt,
ende verclaeren van de Coninck van Spangien voor vijant meerder ende verder als
eenige andere steden geprocedeert hebben waerover haer bij den burgeren noch
altemet swaerigheyt wort gemoveert: zo heeft die vroetscap alsnoch
verclaert dat zij goet vint dat men mitte approbatie van ’t selve consept sal
supersederen ter tijt toe dien van Amsterdam ende Goude ’t selve oic sullen
hebben geapprobeert.

[24]

[in marge: Jacob Dircxz. in’t collegie tot Hoorn.]
Op huyden den ijde maji anno XV c LXXXIIIJ soe is Jacob Dircxz.
bij de meesten stemmen van de vroetscap gecommitteert om dit toecomende
half jaer te besoingeren in’t collegie van Noort-Hollant in die
plaetse van Cornelis Willemsz. Croon.

[in marge: Van de lotinge der geestelicker goeden ende van sekere acte te maken.]
Op huyden den xijde maji anno XV c LXXXIIIJ in communicatie van de vroetscap geleyt
zijnde sekere missive van die Gedeputeerde in’t Noorderquartier inhoudende
verscheyden pointen ende eerst van lotinge te doen van de geleytlicke goeden,
tot voldoeninge ende in minderinge van ’t slot van de rekeninge der stede van
desen quartieren en de voorts van seckere acte te maken daer bij die steden gelijck te
sullen beloven te assisteren ende helpen van ‘t dragen alle oppositie lasten ende
swaricheyden, die yemande ‘t sij bij de Staten van Holland off andere soude
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moiegen worden gedaen etc.vint die vroetscap ’t selve heel goet haere
gedeputeerde opten dachvaert reysende gevende volcomen last om ’t gundt
voorscreven is uit daer an cleeft te volcomen ende effectueren.

[in marge: Van de gequetste soldaten.]
Beroerende die gequetste soldaten daglycx uuyte ‘t leger van de Veluwe ende
tochten comende auctoriseert die vroetscap haere gedeputeerde opten dachvaert
reysende om mitte gedeputeerden van d’andere steden daerop orde te stellen.

[in marge: Redrest van de verpondinge.]
Aengaende ‘t redrest van de verpondinge off men zal persisceren bij het besoinge
van de gecommitteerden van Zuyt-Holland, Maifon ende Steenhuys dat off men
die sake op nieus bij de hant sullen nemen, vint die vroetscap
goet dat men zal persisceren bij voors. besoingen ende geenssins dat men op
een nieus die sake bij der hant soude nemen.

[in marge: ’t Versouck van Rijswijck.]
[in marge: Leninge van Grootebrouck.]
Belangende ‘t versouck van Rijswijck van de costen van sekere gevangenen,
verstaet die vroetscap dat ’t lant niet gehouden is verder costen te
betalen dan die bij haer gedaen zijn naedat die gevangenen bij schepenen
vonnisse van Medenblick an’t chrijsrecht gerienvoyeert zijn ende zo
veel angaet die restitutie bij die van Grootebrouck versocht van de
leringe eertijt bij haer gedaen is in state gestelt.

[in marge: ‘t Versouck van Doedesz.]
Soe veel angaet‘t versouck van die Doedesz. auctoriseert die vroetschap
het collegie om mitten selven te accorderen.

[in marge: Versouck.van Roderburch.]
Voorts.van den ontfanger Rodenburgh, die versouckt die penningen
procederende van de verpondinge dier convoyen, verstaet die vroetscap dat men
den selve Roderburgh die voors. penningen zal laten volgen, volgende die
resolutie bij de Staten generael genomen.

[in marge: Jacob Dircxz. ende Jan Cornelisz.Comans opten dachvaert tot Hoorn.]
Heeft voorts die vroetscap gecommitteert, Jacob Dircxz en de Jan Corneli65

sz. Comans, om op ten dachvaert de xve tot Hoorn geleyt te compareren,
die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen, daerop ende
andere voorvallende saeken te resolveren ende haer te conformeren den meeste
stemmen.

[24v]
[in marge: xiiijm £ per maent uuyt verpondinge op te brengen.]
Op huyden den 18 de maji 1584 in communicatie van de vroetscap geleyt,
zijnde sekere missive, van Zijne Excellentie daer inne Zijne Excellentie
versouckt dat die van Alcmaer willen bewilligen in de viiijm £
per maent te lichten uuytet redres van de verpondinge, voor den
tijt van ses maenten, is bij die vroetscap geresolveert, zo verre
die andere steden die voor ons advyseren daer inne bewilligen,
dat die van Alcmaer oic daer inne sullen conscenteren.

[in marge: Van de renten opten domeynen ende steden staende.]
Ende omme te vervallen den logysgelden etc. is bij die vroetschap
geaccordeert dat men bewilligen zal dat van de lijfrenten ende
lossrente staende opte domeynen ende ’t gemeen lant van Hollant
zal worden betaelt nae advenant als van andere renten wort
gedaen maer geensins van de renten staende op enige particuliere
stede ofte collegien.

[in marge: Meester. Adriaen gecommitteert.die resolutien inne te brengen, ende
te staen over ‘t dopen van ‘t kint van Zijne Excellentie.]
Heeft voorts die vroedschap gecommitteert Meester.Adriaen Anthonysz.om die resolutien hier voren innen te brengen mitsgaders
omme van wegen deze stede mitte gedeputeerden van de Edelen ende
steden van.Dordrecht, Delff, Amsterdam ende Enchuysen, opten
xxvste dezer maent te staen als getuyge van de doop van ‘t kint
van Zijne Excellentie.
[in marge: Visitatoir van de rekeningen,van de cste penning.]
Sijn voorts Meester.Jan Adriaensz, Harck Jansz,mijn heers, Jan Cornelisz
Comans ende Jan Claesz gecommitteert omme te hoiren ende te sluyten
die rekeningen van Pieter Olijfsz. ende Jan Sijmonsz. colletteurs
van de cste penning.

[in marge: Middelen te vinden tot vervallingen van de logysgelden fortifficaties etc.]
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Op huyden den xxv de maji anno LXXXIII in communicatie van de vroetscap geleyt zijn de
sekere missive van Zijne Excellentie inhoudende van middelen te vinden tot vervallinge
van de logysgelden fortifficatien etc. heeft die vroetschap goet gevonden dat men
daer toe employeren zal ‘t gundt gecort zal worden in den omslach van
’t redrest van de verpondinge van de renten staende opte domeynen ende ‘t gemeene lant
van Holland, mitsgaeders oic een oirtgen in te stellen op elcke tonne turffs
gaende buyten Hollant, ende voorts ‘t gundt die rentmeesters bij state van
rekeningen schulden zijn, ende zo daer noch eenige andere bequame middelen
voorgeslagen worden den stadt niet preudiciabel, dat dan die gedeputeerde
deser stede hem sal conformeren den meeste stemmen, off die sake submitteren
aen Zijne Excellentie, maer ingevalle hij in de voorgeslaegen middelen swaricheyt
bevint, dat hij dan zal nemen rapport.

[in marge: Te bewilligen in de middelen in den ressese begrepen.]
Voorts van de gedeputeerden last te geven om te bewilligen in de middelen in den
ressese begrepen ofte bij overstemminge ofte submissie eyntlicken te helpen
resolveren , is geresolveert dat die gedeputeerde deser stede zal verstaen wat
middelen die zijn ende zo verre hij bevint ‘t selve nieuwe middelen te zijn daer inne
die vroetschap niet en heeft bewillicht dat hij zal nemen rapport.

[25]

[in marge: De repetitie offgeslagen.]
Ende belangen die repetitie van lxiiijm £ bij Zijne Excellentie overgezonden daer
inne die stadt van Alcmaer gequotiseert staet op iijm clxviii £ heeft
die vroetscap gepersisceert bij haer voorgaende resolutie te weeten dat
niet en comen bewilligen om eenige penning bij repetitie op te brengen
maer dat men ‘t cort zal vinden mit als omslach over die verpondingen.

[in marge: ‘t Versouck van Bakenburchs weduwe in state.]
Soe veel angaet die vrouwe van Batenburch die versouckt betalinge
van haer mans dienst, is ’t selve bij de vroetschap in state gestelt.

[in marge: Meester Adriaen die resolutie over te senden.]
Heeft voorts die vroetschap geresolveert dat men die voorgaande
resolutie zal overseynden aen Meester Adriaen Anthonisz. wesende in ter
tijt tot Delft om die bij hem opten dachvaert die xxvij ste tot Delft geleyt
ingebrocht ende daerop ende anderen voorvallende saken geresolveert te
werden.
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[in marge: A.Rabbi gecommitteert om als bruyckers van de abdiie landen te insinueren.]
Is voorts Adriaen Hendricxz. Rabbi gecommitteert om die bruyckers
van de landen van de abdiie den stadt te late gevallen off te vrage
off zij eenige penningen van de nieuwe huyse den rentmeester Boot betaelt
hebben en de voorts den selven bruykers te belasten anders geen penning
over te geven dan in handen van de burgermeesteren.

[in marge: ’t Protest van ‘t offleggen ter vervolging.]
Is meede geresolveert dat burgermeesteren sullen vervolgen ende vorderen
het proces tegens die van Amsterdam beroerende het offleggen
van de schippers.

[in marge: Bartlunis Symonsz.
Is noch meede geresolveert dat die stadt, Bartlunis Symonsz.
van zijne geliende penningen zal contenteren, als andere burgers.
maer die betalinge bij hem versocht van c. toers stocken ende
twee paer toerssen in ’t beleg tot zijnen huyse gehaelt is offgeslagen.

[in marge: Acte van de stede van ‘t Noorderquartier.]
Ten selve daegen hebben burgermeesteren der vroetschap angedient dat die
acte daer bij die steden van desen van desen quartier beloven malcander
te assisteren ende helpen uuytdraegen alle oppositien lasten ende swarichheyden
die yemande ’t sij bij de Staten van Hollant off andere soude moigen
worden gedaen van de landen van de Abdiie den steden in voldoeninge
van ’t slot haeren rekeningen te laten gevallen gemaect, was heeft
mitsdien die vroetscap de burgermeesteren geautoriseert om die selve
acte te besegelen.

[in marge: Croon opten dachvaert tot Delff.]
Op huyden den xxvijst maji XVc LXXXIIIJ is Cornelis Willemsz.Croon bij de
vroetschap gecommitteert, alzo Meester.Adriaen thuys gecomen was ende zijn
excuse gedaen hadde, om die resolutien opten dachvaert tot Delff inne
te brengen, daerop ende andre voorvallende saken te resolveren ende hem
te conformeren de meesten stemmen.

[25 v]

[in marge: Van de differenten van ‘t redres van de verpondinge te submitteren.]
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Op huyden den ixen junii anno LXXXIIII in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde sekere acte bij de Staten van Zuyt-Hollant
gemaict beroerende die differenten geresen tusschen den gecommitteerden
van ‘t Zuyt- ende Noorderquartieren op ‘t redres van de verpondinge. Is
bij de vroetschap geresolveert ende goet gevonden dat men die voors. differenten
zo die niet bij de twee van de gecommiteerde van Zuythollant met Maelson
ende Steenhuys geliquideert connen werden zal submitteren an twee
uuyten hoogen rade bij die van ‘t Noorderquartier te nomineren ende
zo die andere steden van ‘t Noorderquartier daer toe niet willen
verstaen maer eyntelick bij ‘t gebesongneerde van Maelson ende
Steenhuys willen persisteren dat dan Jacob Dircxz. (die bij de
vroetschap gecommitteert wert die voors. resolutie tot Hoorn inne te
brengen) hen zal voegen mitte andere steden van ‘t Noorderquartier.

[in marge: Meeester Adriaen gecommitteert tot Delft te reysen ende te staen over den dope
van de zoon van Zijne Excellentie.]
Is voorts meester Adriaern Anthonisz. gecommitteert om den xien deser
maent hem te laten vinden binnen Delft ende aldaer wegen deser
stede mitte gedeputeerde van de edelen ende gedeputeerden van de steden
van Dordrecht, Delft, Amsterdam ende Enchuysen mitsgaders den
ambassadeur van de coninck van Denemarcken te staen als
getuygen van de dope van de zoon van Zijne Excellentie.
[in marge: Dat niemant dan poorters wagenvrachten mach annemen.]
Voorts is geresolveert dat schout burgermeesteren mitte gerechte
een keur sullen maken daer bij geordonneert wort dat niemant
die geen poorter es eenige wagenvrachten binnen deser stede zal
moegen annomen.
[in marge: Van de contributie Cm gulden te verhogen.]
[in marge: Niet te bewilligen in eenige repartitie.]
Op huyden den xxixen juny anno XVCLXXXIIII in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van Zijne Excellentie van date den 25 deser maent
versouckende dat boven die vc m gulden die geconsenteert zijn noch bewillicht
worden in cm gulden te heffen op ‘t redres van de verpondingen zo tot furnissement
van de liim gulden bewillicht tot behoeff van de oorlochsvolcke dienende tot
bevrijdinge van de steden der geunieerde landen als tot betaling van de
lm gulden van de marchants aventuriers ende van bij repartitie ende bij forme van
anticipatie te vinden die voors. liim gulden, is bij de vroetschap goet gevonden
dat Adrian Rabbi zal reysen opten dachvaert den iien juli tot Delft geleyt
ende daer anhoiren d’advysen van d’andere steden ende van de selve den vroetscap
adverteren ten waer alle d'andere steden in de verhoginge van de voors. contributie
bewillichden in welcken gevalle hij ‘t selve oic zal moegen doen, sonder
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dat die vroetscap verstaet dat men eenichsins bewilligen zal van eenige
penningen in ‘t minste bij repartitie te vinden.

[in marge: Van de cortinge van de renten opte steden.]
Van de corting van de renten opte steden staende te employeren totte fortyficatien
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logysgelden etc. es bij de vroetscap offgeslagen, dan vint wel goet dat
omme dieselve te vervallen gestelt worde noch een oertgen op
elcke tonne turff uuyt Hollant gaende.

[in marge: Van de impost van de zijde ende wolle lakenen.]
Soe veel angaet d’ impost van de zijde ende wollen lakenen vint die
vroetschap goet dat daerop wel gelet worde ten eynde dieselve
impost ontfangen worde ter plaetse daer die eerst an comen.

[in marge: Dat niemant die geen poorter es eenige lakenen binnen Alcmaer mach vercopen.]
Is voorts geresolveert dat men een keur zal maken ende daer bij verbieden
dat nyemant, die geen burger noch poorter is binnen deser stede, eenigen lakenen
saerffen off dekens zal moegen verkopen opte verbeurte van de selve lakenen.

[in marge: Tegens die van Scorel te procederen.]
Voorts is mede geresolveert dat burgermeesteren sullen voortgaen mittet
arrest op die van Schorel gedaen omme te hebben betalinge van de penningen
die ’t dorp van Schorel an de fortyficatie schulden es ten waer Sonnenb ****
conste bewijsen die penningen hem bij den stadt getransporteert te zijn.

[in marge: Stoffel Boot zijn salaris te supleren.]
Is noch mede geresolveert dat die stadt Stoffel Boot gevacheert
hebbende opte rekeningen van de ontvanger Mierop voor dese reyse zal
supleren zijne dachgelden voor xxiii dagen tot xi stuyvers s’daechs mit conditie
dat die stadt noch hem noch niemant anders in commissie van de Staten
besoingerende eenich supplement zal doen, maer haer sullen laten genoegen
met het salaris daer toe geordonneeert.

[in marge: Van de moutmakers.]
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Heeft voorts die vroetschap verclaert dat den moutmakers van de
garst die zij niet vermouten ende /daer van zij/ den excijs betaelt hebben van de
betaelden excijs restitutie gedaen zal worden als zij die uuytvoeren
ende vercopen.

[in marge: Een plaetse voor den doden.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren op’t minnebroers erff een
bequame plaetse sullen ordonneren om den doden te moegen begraven.

[in marge: Te persisteren bij ’t besoinge van Steenhuys ende Maelson.]
Op huyden den ven july LXXXIIII in comminicatie van de vroetscap geleyt
zijnde sekere missive van de gedeputeerden van ’t Noorderquartier
daer inne verhaelt wort dat die redresseurs van de verpondinge
uuyt Zuyt-Hollant tot Enchuysen gecomen zijnde bij Steenhuys ende
Maelson seker lanck verhael van desen quartiere voortstellen, sonder
’t selve te willen communiceren off behandigen voor ende alleer dat men hemluyden
toeseggen zal om van voren die sake te willen retracteren etc. is bij de
vroetschap goet gevonden dat men zal persisteren bij ’t besoinge vande
Steenhuys ende Maelson ende dat zij gansch niet geraden vint die saecke
weder te retracteren ’t welck alleen dienen soude tot groote onnutte
costen van ’t lant ende groot achterdeel van de gemeene sake sulcx dat die
vroetscap niet ongeraden vinden te protesteren tegens die van ’t Zuytderquartier van ’t achterdeel dat ’t lant lijdende es deur heur retardement
van de voet van contributie.

[26 v]

[in marge: Jacob Dircxz. die resolutie inne te brengen.]
Heeft voorts die vroetschap geresolveert dat men die voorgaende resolutie
Jacob Dircxz. zal overseynden om bij hem opten dachvaert tot Enchuysen
van deser stedewegen ingebracht te werden.

[in marge: Visitatoers van de rekeningen van Dirck van Foreest tresorier van de jaere 83.]
Sijn voorts Jan Cornelisz. Comans, Willem van Rietwijck, Jan Claesz. Harck
Jansz. mijnheers Meester Jan Adriaensz. ende Harck Jansz van Houtum
geordonneert tot visitatoers van de rekeningen van Dirck van Foreest
tresorier van de jaere LXXXIII mitsgaders van de fabryck van ’t selve jaer.

[in marge: Dat die stadt zal opbrengen 2563 - 17 – 4.]
71

Op huyden den xen july LXXXIIII in comminicatie van de vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van Zijne Excelentie daer inne die stadt van Alcmaer belast
wort binnen vier dagen op te brengen iimvc lxiii pond xvii stuyvers iiii denieren als
weesende heur ampt in de liimiic pond die de Staten van Hollant bij
anticipatie onder den steden angenomen hebben promptelijk te doen
lichten tot betalinge van de ruyteren ende knechten opte Veluwe ende
voor Zutphen leggende etc. is geresolveert dat burgermeesteren haer
naersticheyt sullen doen om zo van de rijcken burgeren binnen deser stede
als tot Amsterdadam zo zij best connen op interest te lichten ’t zij op
viii x oft xii van ’t hondert xxc gulden mits dat men den selven tot
versekertheyt zal stellen ende verbinden alle die goeden van de stede
ende van haere burgeren welverstaende dat men die voors. penningen niet eer
zal overseynden voor ende alleer die stadt daer over ’t zij bij advertissement
off bij arrest van eenige burgeren verder belast wort.

[in marge: Cromhout ende Harck van Houtum tot Amsterdam te reysen om penningen te
lichten.]
Sijn voorts die burgermeester Cromhout ende Harck Jansz. van Houtum
gecommitteert om tot Amsterdam te reysen ende aldaer op interest te
lichten zo veel penningen als zij sullen connen becommen.

[in marge: D Foreest gecommiteert totten ontfanck van de abdie ende Blockerts goeden.]
Is voorts Dirck van Foreest bij de vroetschap gecommiteert totten
ontfanck van alle die landen ‘t hienden ende andere goeden die den
stadt zo van de abdie van Egmont als van ’t reguliers clooster tot
Blockert te dele gevallen zijn in minderinge van ’t slot van haere
rekeningen mits dat hij geen penningen zal uuytkeren dan bij ordonnantie van
burgermeesteren ende dat hij tot vermaninge van de stadt zal doen deuchdelick
rekeningen bewijs ende relique des sal die stadt hem daer van behoirlick
contenteren.

[in marge: Cromholt en Harck Mijnheers tot Delft.]
Op huyden den xiien july LXXXIIII sijn Reynier Cromhout burgermeester
ende Harck Jansz. mijn heers bij die vroetschap gecommitteert omme
mitte tot Delft te reysen ende aldaer mitte gedeputeerde van d’andere
steden overmits die onversienige doot van zijn Excellentie ordre
te stellen opte regieringe van de lande daer op te resolveren ende
hun te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Gerrit Calff gecommiteert tot Delft.]
Op huyden den xxiien july LXXXIII is Gerrit Heyndricxz. Calff bij de
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vroetschap gecommitteert om tot Delft te reysen ende aldaer mitte
gedeputeerden van d’andere stede overmits die doot van Zijne Excellentie ordre
te stellen opte regieringe van de lande ende defentie van ’t gemene vaderlant
daer op ende andere voorvallende saken te resolveren ende hem te conformeren
de meeste stemmen.
[27.]
[in marge: Jaerlicx vic duysent gulden omme te slaen]
Op huyden den xxiiii st july XVc LXXXIIII is bij de vroetschap geaccordeert
dat men om die hoge noots wille alle jaeren zal ommeslaen over Holland
vic duysend gulden op te voet van de nieuwe geredrisseerde quoyeren om daermede te vervallen ‘t cort van de oncosten van de oorloge ende dat men die vic duysent
gulden alreede voor desen jaeren bewillicht mede zal dupleyeren tot
vervallinge van ’t cort ende dat men die penningen op interest gelicht zal
continueren uytgesondert die lxiiiim xlvim ende liim ponden lest bij
repartitie opgebrocht ende die mitte voors. vic duysend gulden sullen aftgedaen
worden waer uyt oick betaelt sullen worden intrest van de penningen
die op intrest worden gecontinueert ende omme die penninge die
op intrest voor diese tijt worden gecontinueert off te doen: vint die
vroetschap goet dat daer toe bewillicht worde die convoyen een
vierdixt te verhogen op dat ‘t lant eens van de intresten mocht werden
ontlast.

[ in marge: Cortinge van de renten staende op te stellen te employeren totte fortificatien .]
Is voorts geresolveert dat men die cortinge van de renten zo wel staende
Zijn voorts Gerrit Heyndricxz. Calff ende Cornelis Claeszn Druyff
op te steden ende collegien als op te domeynen ende ’t lant van Hollant
zal employeren tot vervallinge van de notlicke fortificatien ende
logyssen.

[in marge: Calff ende Druyff opte uuytvaert van Zijne Exellentie]
gecommitteert omme mit een dienaer haer te laten vinden van desen stede
waren upten uuytvaert van Zijne Excellentie.

[in marge:A.Rabbi gecommitteert om diffirent vande verpondingen te helpen liquideren.]
Is voorts Adriaen Heyndricx Rabbi gecommitteert omme den magistraten
te assisteren voor de commissarissen van de staten op ’t different van ’t redres
van de verpondinge ende ’t selve de different te helpen liquideren ende offmaken,
’t zij bij accoord ofte submissien.
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[in marge: Den Commissarissen te defroyeren.]
Voorts is mede geresolveert dat burgemeesteren den voors. commissarissen als wesende
die presidenten van de hooge ende provinciale raden mitsgaeders Cazenbroot ende
Mr. Nanning van Foreest in burger huysen sal logeren, ende oic defroyeren
zo verre ’t lant ’t selve niet en doet.

[in marge: Maritge Meynnertsdr. mede gelijke alimentatie als andere conventualen.]
Is mede geresolveert dat men Maritge Meynnertsdr. eertijds conventuale
van ’t Oude Hoff van nu voortaen gelijke lijffpensie van xxx gulden ’s jaars
zal laten volgen als andere conventualen, mits daer inne gesmolten
zal zijn die lijffpensie van de xvi gulden ‘s jaars die sij tot haer lod genoten heeft.

[in marge:In de begrafenisse van Zijne Excellentie niet te gebruyken die wapenen van
Holland.]
Op huyden den eersten augusti XVc XXXIIII alzo in de vergaderinge
van de staten van Hollant geproponeert is off men in de begraevenisse
van Zijne Excellentie zal gebruycken die wapenen van Hollant dan niet ende
die van Amsterdam, Goude ende Alckmaer daer op geadviseert hebben
dat men inde selve begraevenisse die wapenen van Hollant niet gebruycken
zal alzo Zijne Excellentie die selve noyt in sijn leven gebruyckt heeft ende
oic die van Amsterdam, Goude ende Alckmaer in de capitulatie nyet.

[27 verso]
bewilligt hadde ende dat daer en boven die van Amsterdam
ende Goude expresselicken hadden geprotesteert dat zij noch haer
gedeputeerden op die voors. begraevenisse niet en souden compareren
zo men die wapenen van Hollant in de voors. begraevenisse
wilde gebruycken soe is bij de vroetschap geresolveert
dat die gedeputeerden deser stede so verre die wapenen van
Hollant op die begraeffenisse van Zijne Excellentie worden gebruyckt
ende die gedeputeerden van Amsterdam ende Goude absenteren
niet mede sullen gaen, maer hen conformeren die van Amsterdam
ende Goude.
[in marge: iiic duysend gulden te collecteren.]
[in marge: clm gulden tot erectie van een veldleger offgeslaegen.]
[in marge: die middelen behoirlick in ‘t reyn te brengen.]
Op huyden den xxv augusti anno XVC LXXXIIII in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde sekere twee missiven van de staten van Hollantd
is bij de vroetschap geresolveert op te eerste missive vermeldende van
alle die steden te sommeren van heure quote op te brengen in de eerste
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drie hondert duysent gulden van de verpondinge omme daer mede te vervallen
’t gene dat boven die gemeene middelen tot betalinge van de oorloch volke
jegenwoordelick in garnisoen ende in dienst zijnde te cort compt dat men
die selve iiic duysend gulden mitten eersten tien synde als vooren zal ommeslaen
ende innen zo wel over die steden als over den dorpen ende soo veel
angaet die tweede misive van clm gulden in septembris op te brengen
tot erectie van een veltleger en daervan cxxv m gulden te vinden
over die steden bij capitale impositie ende xxvm gulden over den
rijckdom ten platten land woonende is ’t selve bij die vroetschap gehelick
offgeslagen, dan vint goet dat haere gedeputeerde op ten dachvaert
reysende meestelick sal onderstaen waertoe die penningen souden werden
verstreckt ende soe daer nootelick meerder penningen moeten zijn tot
beschermenisse van de lande dat behoirlicken in treyn gebrocht sullen
worden die middelen van ’t sout, wijnen, vreemde bieren, zeep,zijde
ende wollen lakenen ende andere die welke in ‘t reyn zijnde een grooten
penning sullen importeren, ende so daer noch meerder penningen notelick
moeten weesen dat die gedeputeerde deser stede den noot sal breeder
verstaen ende van de selven de vroetschap verwittigen.
[In marge: Adriaen Rabbi op ten dachvaert tot Delft.]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Adriaen Heyndrickxz. Rabbi
omme op ten dachvaert den xxv st deser maent tot Delft geleyt te
comperen die voorgaende resoluties voor advys inne te brengen daer op
ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren
den meesten stemmen welcer staende dat hij sware saken rapport
zal nemen an de vroetschap.

[ In marge: Die visitatoirs geauctoriseert Dirck van Foreest voor zijn verclaerende entsaeck
een recronpanse te doen.]
[in marge: die verkenninge te sluyten.]
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert den visitatoirs opte rekeninge van
Dirck van Foreest om den selve Dirck van Foreest een redelicke recompense
te doen van zijn extraordnaere ontfanck die hij gehadt heeft van de vercofte
Bagheynen landen daer toe Pieter van Teylingen gecommitteert was ende zo
die selve burgemeestren daer inne swaericheyt bevinden, dat zij tot haere
assistentie sullen nemen een burgermeester, Heeft voorts die vroetschap den voors.
visitatoir geauctoriseert om die voorkomende van de voors. tresorier van ‘t jaer
lxxxiii te sluyten.

[28]
[in marge: van de cl m gulden tot erectie van een veltleger.]
Op huyden den iii de septembris XVc LXXXIIII is bij de vroetschap op’t
rapport van Adriaen Heynricxz Rabbi aen haere gedaen bewerende
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’t cousent van clm gulden die tot erectie van een volckleger souden
werden geemloyeert ende bij capitale impositie over den rijckdom van de
steden soude werden gecollectteert mits dat van hebben inde jaeren
1585 remboursement soude interest daer inne alle van dien
Stede hadde bewillicht geresolveert dat die voors. clm gulden
ten eynde voors. sullen werden in promptis opgebracht over die stede nae
ratie van de quoyeren vande nieuwen geredrisseerde verpondingen
en de anders niet.

[in marge: A Rabbi ende Druyff op te dachvaert.]
Sijn voorts Adriaen Heyndrixsz Rabbi ende Cornelis Claesz
Druyff bij de vroetschap gecommitteert omme opten dachvaert tot
Delft te reysen om ’t voorgaende rapport ofte resolutie inne te
brengen daer op ende andere voorvallende saken te resoleren ende hem
te conformeren den meesten stemmen mits dat zij in ’t ware saken
rapport sullen nemen ande vroetschap.

[in marge: die Magistraat van Vranckrijck an te nemen.]
Opten xviiide ende xixde septembris LXXXIIII in communicatie vande vroetschap
geleyt zijnde sekere missiven van de staten van Hollant mitsgaeders diverschen
bijgevoechde stukken roerende ‘t annemen van de Magistraat van de Vrancrijck tot
bevrijdinge ende welvaert dezer landen is bij de vroetschap gezien hebbende
’t adveys van de hooge en provinciale rade mitsgaeders van de camer van de
rekeningen in Hollant ende daer en boven noch het advys ende resolutie van
die van Zeellant goet gevonden dat men volgen sal ‘t advys ende goet
duncken van de voors. raden ende van die van Zeellant als te weeten dat
men ons conformeren zal met ’t advys van die van Brabant, Vlaenderen
ende Mechelen meede den vroetschap voorgelesen behoudelicken dat bij de
conditien bij hemme den xxiii ste augusti lestleden voorgeslaegen werde
bijgevoecht dat Zijne Magistraat die convocatie ende vergaderinge van de
staten van de landen ende administratie van dier justitie zal laten. In
sulken gestaltenisse als die tegenwoordelick is ten waer datter
bij de staten bevonden worde datter eenige alteratie van
node waer ende dat Zijne Magistraat deze provintien niet en zal moigen
van de anderen scheyden noch vervreemden van de crooine sonder consent
van de selve staten.

[in marge Adriaen Anthoniuszn ende Arian Heydricxz Rabbi opte dachvaert.]
Sijn voorts Mr. Adriaen Anthoniuszn ende Arian Heydricxz
Rabbi bij de vroetschap gecommiteert omme op ten dachvaert den xx st
deser maent in den Hage geleyt te compareren die voorgaende resolutien
voor adveys inne te brengen, daer op ende andre voorvallende
saken te resolveren ende hen te conformeren de meeesten stemmen.
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[28 verso]

[in marge: Mr. Adriaen Anthonisz op te dachvaert in den Hage.]
Op ten lesten septembris LXXXIIII is Mr Adrianus Anthonisz
andermael bij de vroetschap gecommitteert die voorgaende
resolutien opte xviiide ende xix de deser maent geresolveert op ten dachvaert
de 1ste octobris in den Hage geleyt inne te brengen daer op ende andere
voorvallende sacken te resolveren ende hem te conformeren den meesten
stemmen ten waer hem om enige redenen geraden dochte die
selve resolutie noch een tijt op te houen.

[in marge: Jacob Dircxz gecontinueert.]
Op huyden den xiide novembris LXXXIIII is Jacob Dircxsz bij de
vroetschap gecontinueert in ‘t college van Noort-Hollant
voor het aenstaende halff jaer onder die conditie dat die
vroetschap haer nominatie vrij zal zijn in de toekomende electie
van de wet.

[in marge: Continuatie van de middelen.]
Op huyden den xvii de novembris LXXXIIII is in comunicatie van de vroetschap
geleyt sekere missive van de staten van Hollant in data de xde deser
ende bij de voors. vroetschap geresolveert ende goet gevonden eerst zoveel
angaet die continuatie van de middelen dat men de imposten van de wijnen
vreemde bieren, sout, zeepen, twee stuyvers op te tonne bier ende van de zijde
ende wolle lakenen zal continueren ende oic alle neerstigheyt doch dat
die selve inposten in behoirlicke ‘t reyn gebrocht mogen worden.

[in marge:Raet van regeeringen te continueren.]
Voorts van de raet van regeeringen te continueren vint die
vroetschap oic goet dat die voors. raet zal werden gecontinueert
ende oic in behoirlicke auctoriteyt gemainteneert.

[in marge: beroerend d’costen vande funeraille van Zijne Excellentie.]
Ende belangende die oncosten vande funeraille van Zijne Excellentie is
goet gevonden dat men met die van Zeellant ende Utrecht diesaengaende
sullen liquideren ende zo bij liquidatie bevonden wort dat die van Hollant
te cort comen dat men die selve zal verdelen over die quartieren op
die voet van de verpondinge.
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[in marge: noch een cm penning omme te slaen.]
Is noch geresolveert dat men opten vruchten van ‘t jaar 84 tot vervallinge
van de verpondingen noch een cm penningen zal omslaen over huysen ende
landen binnen Alckmaer ende die jurisdictie van dien ende dat men van die
renten in’t jaer 84,verschijnende zo van dese als die voorgaende cm penningen
welke in desen jaeren omgeslaegen, zal corten van’t pont groot xviiii stuyvers.
losrenten ende van lijfrenten ix stuyvers ende van de lande dat buyten die bruyker
zal dragen een derdixt ende die eygenaer die twee delen.

[In marge: Tussenvoegen in teksten]
Is op ten XV de decembris 84 es geresolveert dat dese c m penningen omgeslagen zal worden
zo vele die landen angaet opte vruchten van ’t jaer 83 ende die huysen opte huyer van may 84
tot mey 85.
Den 4 Januari 83 es geresolveert dat vande c gulden hoofdpenningen ende zo van lijf als van
lossrenten zal corten xii stuyvers ende dat men van de dicustinge ende obligaties hen zal
reguleren na het placcaet.
Op ten 17 juli 85 is geresolveert dat dese cortinge alleen sal stadt grijpen tusschen 2 burgers
ende
d’ ypoteke liggende binnen Alckmaer ende jurisdictie van remonstranten waer.

[in marge: Boot rentmeester vandien maer dat men van de vreemde luyden sal cortinge doen
nae ingaende van ’t placcaet.]
Op huyden den xvde decembris anno XVc LXXXIIII in communicatie van den
vroetschap geleyt zijnde sekere missiven vande gedeputeerde van Noorderquartier
ende eerst belangen die remonstranten bij de rentmeester Mr. Gerart Boot
overgegeven is bij de vroetschap goet gevonden dat men op’t versouck van voors.
rentmeester niet zal doen ten zij dat die selve rentmeester eerst avoyerende het
slot van zijne rekeninge bij de commissarissen gemaect ende t’selve avoyrende dat dan
die gedeputeerden deser stede hem een recompiese sullen moigen doen in sulker
voegen als zij mitte andre steden bevinden sullen redelick te wesen.

[29]

[in marge: Stadshouderscap van de leenen.]
Ende zo veel an gaet ’t stadshouderschap van de leenen bij den selven rentmeesteren
versocht wort hem affgeslagen

[in marge: Den knegten om de xxxvi off xxxviii daegen te betalen.]
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Voorts off men den knegten voortaen off om de xxxvi off xxxviii dagen
betalen zal ex propria auctoritate : Is goet gevonden datmen ’t selve zal
communiceren met die van de regieringe, Dan zo ’t selve bijde magistraten
van d’andere steden sulcx goet gevonden wort te doen ex propria auctoritate
zo zijn die van Alcmaer tevreden haer mitte andere steden te conformeren

[in marge: Van de logysgelden ende te betalen uuyte middelen.]
Aengaende die logysgelden van de soldaten, vervoeringe van de selve cruyt
lonten ende andere die altijt uuyte middelen betaelt zijn die de
Staten van Hollant niet willen passeren : Is goet gevonden dat men
daer inne evenwel zal volgen ’t oude gebruyck.

[in marge: ’t Cort vande middelen ende convoyen te lichten uuyte verpondingen]
Soe veel angaet die penningen te cort comenden ende middelen ende convoyen
offmen dieselve zal lichten op intrest off uuyte verpondingen : Is
goed gevonden dat men ’t selve cort zal lichten uuyte verpondingen
[in marge: Die 2 obligatien ende vic viii gulden van Dirck van Teijlingen]
Belangende die resitutie van sekere twee obligatie mitsgaders
betalinge van de ses hondert acht gulden als reste vande duysent gulden
bij Dirck van Teijlingen het lant geleent : Is goet gevonden dat men
die vernoemde twee obligatien sal restitueren ende oic die voornoemde vic viii gulden betalen
[in marge: Van de lm gulden die ’t quarter van een verpondinge ten achteren es]
Beroerende die lm gulden die dit quartier van een verpondinge ten achteren
es, Is goet gevonden dat men die selve vinden sullen op te eerste
extraordinaris omslach.

[in marge: Druijff met Jacob Dirxz. opten dachvaert tot Hoorn]
Is voorts Cornelis Claesz. Druyff gecomitteert om mit Jacob Dirxz.
opten dachvaert tot Hoorn te comperen die voorgaende resoluten inne
te brengen, daer op ende andere voorvallen saecken te resolveren ende haer
te conformeren den meeste stemmen

[in marge: Eenige abdiie landen te vercopen]
Heeft voorts die vroetschap den burgemeesteren geauctoriseert om
eenige van de abdiie landen te vercopen zo verre die tot een
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een redelicken prijse vercoft connen werden omme mitte en de daer
van comende off te lossen die rentebrieven die Jan Steenhuys
op zijn prive naem voor die stadt verleden heeft

[in marge: Jan Bosdrager te licentieren]
Heeft noch die vroetscap geauctoriseert burgemeesteren ende gerechte
omme Jan de Bosdrager te ontbieden ende onderstaen van de clachten die van
hem worden gedaen ende zo zij bevinden dat hij hem ontrouwelick
gedragen heeft dat zij hem sullen licentieren ende een ander getrou
persoon tot bosdrager annemen mits dat die selve gehouden zal zijn
cautie te stellen voor zijne getrouwicheyt tot drie hondert gulden

[29.v.]

[in marge: Van ’t lant in’t Loot ende d’erfpacht van de oude weijt achter Quakelbrug aen
weeshouder op gout]
Heeft voorts die vroetschap in aensieninge van de groote
noot ende menichfuldige lasten daer mede ‘t weeshuys deser stede
belast es ’t selve weeshuys quytgeschonden alle die verlopen jaeren
huyer die ’t voors. weeshuys aen Dirck van Foreest rentmeester van de
bagijnen goeden te achteren is, van een stucke lants leggende in’t
loot groot xxviiic xc roeden ende oic alle die verlopen ende onbetaelde
jaeren erffpacht van de oude weijt gelegen achter Quakelbrug groot
xlic xiii roe bij t’voors. weeshuys in erffpachte vercregen ende daeren
boven noch het selve weeshuys geaccordeert gegont ende gegeven dat
zij ’t voors. stucke lants uit Loot mitsgaders oick die voors. erffpacht
in sulcken eygendom behouden zal als die stadt die selve gehadt ende
beseten heeft

[in marge: Van de rentmeester Boot]
Op huyden den xxiiste decembris 1584 soe hebben Jacob Dircxz ende Cornelis
Claesz. Druyff den vroetscap rapport gedaen van ’t gundt op te vergaderinge
van de Sijnen magistraten van desen quartiere lest tot Hoorn gehouden
verhandelt was beroerende die saecke van de rentmeester Boot ende is bij de
vroetschap geresolveert dat die voors. rentmeester voor al ‘t slot zijnde rekenen
zal approberen ende teyckenen ende oic bij eede beloven dat hij hen tegens
’t voors. slot niet sal behelpen uit eenige relieven ofte andere benefitien
van rechte ende ’t selve gedaen zijnde dat ’t lant an haer sal nemen die
xxviic gulden van de restanten in suffrantie gehouden ende dat men hem het
verder dat hij schulden blijft zal remitteren, sonder dat die vroetscap
verstaet dat men den selven rentmeester niet meer sal accorderen
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[in marge: ’t Gasthuys van ’t capel het lant van Anna Claes Dellenmansdr te vercopen.]
Heeft voorts die vroetschap die regentes van ’t Capels gasthuys geauctoriseert omme het stuckgen lants leggende bij de vrouwenbroers brug
bij Anna Claes Dellemansd ’t voors. gasthuys besproken te vercopen mits
ende dat zij mitte penningen daer van comende die resterende oncosten van de repatie van ’t
Capel off te doen sullen ende die verder penningen op losrenten uuytstellen ende
daer van regyster houden ende mentioneren sullen dat die voors. rente
brieven gecoft zijn mitte penningen gecomen van ’t voors. lant bij Anna Claus Dellemans
’t voors. gasthuys besproken

[in marge: Dirck Harmansz.lijfpentie]
Is voorts geresolveert dat men Dirck Harmansz. eertijt priester
voortaen tot zijne alimentatie gelijckende lijffpentie zal laten
volgen als die bagijnen beneden die lx jaren genieten

[in marge: Dat Casenbroot na Vrancrijk reisen zal.]
Op huyden de iiiie januarius anno XVc LXXXV in communicatie van de vroetscap geleyt
zijnde sekere missive van de heeren Staten van Hollant in date den xxvii decembris
lesteden inhoudende verscheyden pointen. Ende eerst van een ander persoon te
committeren om nae Vrancrijck te reysen inde plaetse van Casenbroot die
qualicken es gedisponeert : Is bij de vroetscap goet gevonden dat Casenbroot
derwaerts zal reysen zo verre hij geconnalesceert es off hope es dat hij
binnen 2 off 3 weken gesont zal zijn, zo niet dat die gedeputeerde deser
stede opten dachvaert reysende last zal hebben omme beroerende die nominatie van
een ander hem te conformeren den meesten stemmen

[30]

[in marge: Die betalinge van de Duytse ruyteren.]
Soe veel angaet die verclaringe van de clausule gestelt inde laeste acte
van resolutie bij de Staten genomen op die maentelicke contributie
van die van Hollant etc.Is goet gevonden ende verstaen dat onder die
assiguatien bij Zijne Exelentie gedaen mede begrepen sullen zijn die Duytse
ruyteren, dan somen ’t selve niet mach staende houden, dat die gedeputeerde
zal anhoiren die discoursen van de andere steden ende hem conformeren den
meeste stemmen sonder nochtans te bewilligen in eenige nieuwe
contributien maer in die gevalle nemen rapport ande vroetscap.

[in marge: Enige personen inden Raet provintiael te nomineren.]
Voor zo veel angaet die ses voorgeslagen personen om daer uuyt
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eenigen te eligeren tot raeden inden provintialen raet tot vorderinge
van de justitie : Is bij de vroetscap geresulveert dat die gedeputeerde
deser stede zo uuyte genomieerde als andere personen eenige tot raden
zal moiegen nomineren die hij bequaemste bevinden.

[in marge: Die uytvoeringe van de viures]
Soe veel angaet die toevoeringe bij eenige steden op Calis gedaen
is bijde vroetscap geresolveert dat die gedeputeerde deser stede
zal expresselick anhouden dat die viures oic uytgevoert moiegen
worden onder behoorlicke licent off dat alle andere waeren oic
ingehouden sullen worden.

[in marge: ’t Versouck van die van Bommel off te slaen]
Beroerende die van Bommel versouckende dat die van Hollant souden
willen betalen het servys gelt, den brant, cruyt loot ende lonten
voor die knechten aldaer in garnisoen leggende : Is geresolveert dat men
hunne ’t selve zal off slaen

[in marge: d’Instructie voor ’t collegie van Hollant]
Soe veel angaet d’instructie anno LXXX tot Amsterdam gemaect
oic d’instructie daer op die gedeputeerden in ’t collegie van Hollant
sullen besongeren : vint die vroetscap die selve goet ende raetsaem dat
die selve geobserveert ende onerhouden worden mit die conditie nochtans
dat die gedeputeerde deser stede niet sal bewilligen ten zij dat oic
een uuyt Alcmaer off ten minsten uuytet Noorderquartier int voors. collegie
worde gecommitteert ende oic dat eerst die questie van de sitplaetse ende
voorstemmen geeindicht zal weesen

[in marge: Graeff Maurits versouck.]
Soe veel angaet die regte ende bijgevoechde stucken van Graef
Maurits aengaende die schulden daer inne zijne Graaf gedurende zijn
hoffhoudinge tot Leyden es vervallen, heeft die vroetschap geautoriseert haer gedeputeerde hen in desen te conformeren den meeste
stemmen
Van gelijck zo vele angaet die viim Libra gedestineert tot afflossinge vande pantscappen van Geertruydenberch etc

[in marge:Te voorsien op ’t nemen van de 2 scepen bij don Antonio angehaelt]
Sijn voorts bij de vroetscap geavoyeert die artikelen bij de magistraten van
’t Noorderquartier geconcipieert op ’t voors. tegens ’t nemen van de twee
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scepen bij don Anthonioos volck angehaelt

[30 v.]

[in marge: Meester Adriaen opten dachvaert in Den Haege.]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert meester Adriaen Anthonisz.
omme opten dachvaert den vide deser in Den Haege geleyt te
comperreren die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer op
ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren den
meeste stemmen

[in marge: Den rentmeester Boot.]
Soe veel angaet den rentmeester Boot exsisteert die vroetschap bijde
resolutie opten 22 desembris lestleden genomen dan zo alle die steden bewilligen om den voors. rentmeester boven die quytschelde inde voors. resolutie
begrepen te accorderen noch vc gulden, dat men in sulcken gevalle daer
inne mede zal bewilligen onder die conditie dat die penningen die
die van Alcmaer daer toe sullen contribueren sullen geemployeert
worden tot betalinge van de schulden die de rentmeester ande burgeren
t’Alcmaer schuldich is

[in marge: Van de affroyinge van Lijsbet Dircxd. Keet.]
Sijn voorts burgemeesteren gecommitteert om te onderstaen wat
gerechticheyt Cornelis Claesz. inde Kit ende die weduwe van Boegel hebben
totte offroyingge van Lijsbet Dircxd. Keet ende ’t selve verstaende mitte
selve te accorderen

[in marge: Den rentmeester Boot.]
Op huyden den xic januarius XVc LXXXV In commmunicatie van de vroetscap
geleyt zijnde hoe dat alle die stede van desen quartiere bewillicht
hadden om den rentmeester Boot boven ’t geene hij bij slote van zijne
rekening schulden is nog te laten volgen negen hondert gulden : Is
bij de vroetschap geresolveert om geen scheuringe te maken maer mitte
andere steden eenicheyt te houden dat men ons mede sullen conformeren den
andere steden onder die conditie dat hij voor al ’t slot zijnder rekening zal
approberen ende teyckenen ende oic bij eede beloven dat hij hen tegens ’t voors.
slot niet sal behelpen mit eenige relieven ofte andere benefitien van rechte
oic dat ’t lant an haer zal behouden die xxviic gulden vande restanten in suffrantie
gehouden ende mede dat die penningen die die van Alcmaer totte voors. ixc gulden
voor haer quote sullen contribueren geemployeert sullen worden tot betalinge
van de schulden die de voors. rentmeester ande burgeren t’Alcmaer schulden is
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[in marge: Matheus Jansz van Leyden ’t huys te ontbieden]
Is voorts geresolveert dat men Matheus Jansz van Leyden ’t huys
ontbieden zal ende betalen ’t gundt hij ten achteren es geteert ende dat men
een jaerlicx tot wederseggen uuyte stadts incompsten boven die lxx gulden
van de erfpacht sal laten volgen xxx gulden

[in marge: Meester Franchois van de Rhijne niet in ’t collegie ’t ontfangen]
Op huyden den xxste januarius XVc LXXXV In communicatie van de vroetscap geleyt
zijnde selve missive van de gedeputeerden van ’t collegie in ’t noorderquartier
Is geresolveert op ’t eerste point off men meester Franchois vande Rhijne volgende
die commissie hem bijden raet van de regieringe gegeven in ’t collegie van desen
quartiere zal ontfangen, dat men voor dese tijt den voors. meester Franchois niet en zal
accepteren uuyt oirsake dat het strijt tegens die prilegien van de lande alsoe
die selve meester Franchois een Vlaminck es ende off schoon die selve privilegie
niet mochte stadt grijpen datmen dan sal insisteren dat voor al die steden
van Alcmaer, Hoorn ende Enchuijsen haer gedeputeerden sullen hebben in ’t collegie
van Zuyt-Hollant alleer men eenige in dit collegie zal admitteren

[31]

[in marge: Te betalen de renten op de groote steden]
Van de renten te betalen staende tot laste van de groote steden : Is geresolveert
dat men voors. renten sal beginnen te betalen nae oude gewoonte
[in marge: Van de acte van indempnite bij den rentmeester Boot versocht]
Voor soe veel angaet die indempniteyt bij den rentmeester Boot versocht
van zijne apprehensie Is bij de vroetschap geresolveert dat
nademael die sententie van de hove van Hollant bij accoorde es
voldaen, nodeloes es den selven rentmeester eenige acte van
indempnite te verlenen
[in marge: Den iiie termijnen van de soldaten te betalen]
Aengaende die betalinge van de iiide iiiide termijn van de affrekeningen van de
soldaten daer inne dit quartiere alleene verbonden staet Is geresolveert dat men omme alle arrestamenten te eviteren den voors. iiidetermijn
uuyte verpondinge zal betalen

[in marge: De resolutien an Jacob Dircxz over te seynden]
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Is voorts geresolveert dat die resolutien hier voren an Jacob Dircx
z. wesende tot Hoorn overseynden zal om bij hen van deser stede
wegen op te vergaderinge aldaer ingebrocht te worden mits dat
in gevalle van swaricheyt rapport zal nemen
[in marge: Pieter Olijfsz ende Jan Sijmonsz. te colleteren den cste penningen]
Sijn voorts Pieter Olijffsz ende Jan Sijmonsz. gecommitteert ome
desen cstepenningen over huysen ende landen omme geslagen te colleteen
onder gelijck salaris als zij van voorgaende ce penningen genoten
hebben

[in marge: Te bewilligen inde lxxv in Libra extra ordinarie]
Op huyden den 1e februarius 1585 in communicatie van de vroetscap zijnde sekere
missive van de Staten van Hollant in houden versceyden pointen ende eerst
van voor de maenten van decembris januarius ende februarius boven
d’ingewillichde middelen ende die quote van lxxxm ponden ter maent noch
lxxvmLibra eens extraordinarie bij die van Hollant op te brengen : Is
bewillicht dat men om die van Antwerpen te secoureren inde voors. lxxvm
Libra units dat men an t’noorderquartier scrijven sal dat zij uitte betalinge
van de iiie iiiie termijn van de affrekeningen van de soldaten wil supersederen tot
dat die dachvaert inden Haege zal zijn gedaen omme te sien souen inde
voors. lxxvin Libra moet consenteren datmen dit quote van dit quartier in
sulcken gevalle daer uuyt souden moegen furneren ofte lichten tot maji toe

[in marge: De provisionele regieringe te contiuneren]
Voor so veel angaet die continuatie van de provisionele regieringe tegens
d’expiratie vande maent van februarie toecomende : Is geresolveert dat men
die selve regieringe zal continueren voor noch drie andere naestcomende
maent
Aengaende die ordonnatyen geconcipueert op die vergaderinge van de Staten.
Is de selve bijde vroetscap goetgevonden ende dat die gedeputeerde deser

[31 v.]

[in marge: Ordonnaty op te vergaderinge van de Staten.]
Stede daer inne zal moiegen bewilligen ende teyckenen ofte over dese
stede te laten besegelen mit conditie nochtans dat eerst die questie
van de sitplaetse voorsegelen ende voorstemmen zal weesen geeyndicht
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[in marge: d’Instructie voor die gecommiteerde raeden van wegen die van Hollant.]
Belangende d’instructie daer op die gecommitteerde raeden van wegen
die van Hollant sullen besonigeren : heeft die vroetschap die selve goet
gevonden, maer nochtans geresolvert dat die gedeputeerde deser stede
daer inne niet en zal bewilligen ten zij oic een uuyt Alcmear een uuyt
Hoorn ende een uuyt Enchuijsen int voors. collegie worde gecommitteert,

[in marge: Pointen tot bevrijdinge van de zee.]
Aengaende die pointen geconcipieert tot bevrijdinge van de zee den
vroetscap voorgelesen zijn die selve goet gevonden uuytgesondert
dat men den beschadichden geen remboursement zal doen

[in marge: Eenige uuyt Hollant te committeren inde vergaderinge vande Staten generael]
Van eenige uuyt Hollant te committeren inde vergaderinge van de
Staten Generael es goet gevonden ende heeft die vroetscap haer gedeputeerde
geauctoriseert omme te procederen tot nominatie van de selve personen ende
d’instructie te helpen arresteren

[in marge: Toevoer op Calis.]
Voor so veel angaet die toevoer op Calis gedaen :Is goet gevonden
dat die van Hollant onder behoirlick licent haere goeden zo wel op
Calis ende Bolonge sullen mogen voeren als die van Vranckrijck
Engelant ende anderen doen

[in marge: Versouck van de Grave van Hogenlo.]
Aengaende die Grave van Hogenlo versouckende onder wat titule hij hen
’t zijnder wedercompste uuyt Duytslant zal laten gebruycken : Heeft die
vroetscap geanctoriseert haer gedeputeerde om te anhoren d advysen
van d andere steden ende hem te conformeren den meeste stemmen

[in marge: Van de lijste van de convoyen te rederesseren.]
Soe veel angaet die lijste vande convoyen omme die selve in etlicke
pointen te redresseren ende verminderen off vermeerderen : Heeft die vroetscap
geauctoriseert haere gedeputeerde om die saecke wel te verstaen ende
daer op te helpen resolveren

[in marge: Van ’t onderhout van de conventualen van de abdiie.]
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Aengaende het onderhout van de conventualen van de abdiie van Egmont
heeft die vroetscap haere gedeputeerde last gegeven om ondersouck
te doen dat de saecke bij accoorde offgedaen mochte werden ende dat dit
quartier pro rato zo veel tottet onderhout betaelde als die goeden
in dit quartier bedragen ende die van Suyt-Hollant voor haer contingent

[in marge: Meester Adriaen op ten dagvaert in Den Haege.]
Is voorts meester Adriaen Anthoniusz. gecommitteert omme van deselve stede
wegen te reysen opten dachvaert den iiien deser maent in Den Haege
geleyt die voorgaende resolutien voor advijs inne te brengen daer op
ende andere voorvallende saken te resolveren ende hen te conformeren den
meeste stemmen

[in marge: Joris Jacobz en erffgen te laten volgen.]
Sijn voorts burgermeesteren geanctoriseert om Joris Jacobz een strockgen erff bij
’t Nieuwlant in betalinge te geven van de xxx balcken xxv delen int beleg
gehaelt ende van huyer van sijn huys in’t beleg bijde wacht geoccupeert ende
gerampineert, zo verre ’t selve erffgen den stadt weijnich profijteert ende hij ’t selve
in volle betalinge wie ontfangen

[32]
[in marge: clm Gulden extraordinarie voor martius aprilis ende majus.]
Op huyden de eerste maertii 1585 In communicatie van de vroetscap geleyt sijnde
sekere missive van de Staten van Hollant in date den xxvm februarius lestleden inhoudende
verscheyden pointen. Ende eerst omme boven die cm gulden te maent die die van
Alc Hollant voor haer quote moeten opbrengen noch clin gulden extra ordinarie
te furneren voor de maenten van martius aprilis ende majus ende die bij den
rentmeesters op interest te doen lichten voor den tijt van ses maanten omme daer
nae uuyten ommeslach van de verpondinge van dit lopende jaere remboursement te
doen ende daer voor den rentmeesters de verpondinge vande naestgelegen dorpen
in handen te stellen etc. heeft die vroetscap in aensieninge van de hoochdringende
noot inde voors. clm gulden voor de voors. drie maenten bewillicht

[in marge: En die van Antwerpen toevoeringe te doen.]
Voorts aengaende die resolutie bij de Staten van Hollant genomen op te
toevoeringe van de victuaille ende ammunitie nae Antwerpen ende die
remonstrantie bij die van Antwerpen ande Staten daer nae gedaen :
heeft die vroetscap haere gedeputeerde opten dachvaert reijsende
geauctoriseert hen in desen te conformeren den meeste stemmen te eynde
die van Antwerpen behoirlick mit victuaille ende ammonitie moegen
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werden voorsien

[in marge: Middelen tot vervallinge van de fortyficatien.]
Belangende die geproponeerde middelen tot vervallinge van de notelicke
fortyficatien van de frontiers steden : heeft die vroetscap goet gevonden
dat men daer toe gebruycken zal die cortinge van de renten staende op ’t
lant van Hollant, die domeynen ende die steden van Hollant int particulier
ende dat men geenssins bewilligen zal omslach over die huysen
inde steden opte voet van de verpondinge noch oic in’t dubbleren van de
inpost van de horende beesten ende besayde landen

[in marge: Ordonnantie opte vergaderinge van de Staten.]
Soe veel angaet die ordonnantie gemaict op te vergaderinge van de
Staten van Hollant : heeft die vroetscap die selve ordonnantie
goet gevonden uuyt gesondert van de swaerwichtige saken als van
contributie tractaet van peys etc te submitteren an neutrale personage
uuyte geunieerde provintien, ’t welck die vroetschap gansch niet
geraden vint, maer dat die gedeputeerde deser stede gaende opten
dachvaert tot Hoorn ’t selve den gedeputeerden van d’andere steden van
desen quartiere zal andienen ende die swaericheyden verhalen ten eynde
bij dit quartier daer op eendrachtelick mach worden voorsien

[in marge: Van de Grave van Meurs inde unie te ontfangen.]
Van de Grave van Meurs die versouckt inde gemeene unie ende
verbonde te wesen :is geresolveert dat die gedeputeerde deser stede
op ten dachvaert reysende zal anhoiren d’opinie van d’andere steden
ende zo verre hij geen swaricheyt en bevint hen conformeren den meeste steunen

[in marge: Van de uuytvoeringe van de paerden]
Soe veel angaet die uuyt voeringe van de paerden auctoriseert die
vroetscap haere gedeputeerde om mitte gedeputeerden van d’andere
steden daer op sulcke ordre te stellen als hij bevinden zal te dienen
tot meesten proffijte van de lande

[32v]

[in marge: Alimentatie van de conventiale van Egmont]
Aengaende die alimentatie van de conventialen van Egmont is bij de
vroetscap goet gevonden dat men eyntlick mit die van Zuyt-Hollant
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zal dien aengaende accorderen ende daer toe alle middelen voor wenden
alwaert oic zo dat dit quartier die helft van de alimentatie souden
moeten dragen

[in marge: 2 Uuyt dit collegie in Zuyt-Hollant in.]
Van twee uuytet 't collegie van Hollant int collegie van 't
noorder quatier ende twee uuyt dit collegie int collegie van
Hollant te schicken als vint die vroetschap gansch niet geraden

[in marge: Burgermeester Calff opten dachvaert naer 't in den Haege.]
Is voorts Gerrit Hendricxz. Calff burgemeesteren gecommisteert om
opten dachvaert de iije deser maent in Den Haege geleyt te compereren
die voorgaende resolutie voor advys inne te brengen daer op ende
andere voorvallende saeken te resolveren ende hen te conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: d’Impost van de wijnen ende bier vreemde bieren in't noorderquartier te
Verpachten.]
Soe veel angaet d'impost van de wijnen ende vreemde bieren vint
die vroetscap goet dat men die in elck stadt verpachten zal off
zo 't selve bij d' andere stede niet goet gevonden wort dat men dan
die selve zal verpachten generalick over 't noorder quartier.

[in marge: Lobbrant Coren opten dachvaert tot Hoorn.]
Zijn voorts burgemeesteren ende scepenen geauctoriseert om een keur
te maken ende bij de beste middelen des mogelijk zijnde voorsien op dat
alle fraude mach worden vergoet die dagelijcx inde bier prijse
wort gepleetgt.

[in marge: Middelen tot vervallinge van defortifficatien]
Op huyden den xie martii XVc LXXXV, in communicatie van de vroetscap geleyt zijnde
sekeren missive van Gerrit Heijndricxz. Calff burgermeesteren wesende opten dachvaert
in den Haege vermeldigen dat meest alle die steden omme te vervallen die
notielicke fortifficatien bewillicht hadden inde dubbele impost van de horende beesten
ende besayde landen ende dat hij daer omme rapport genomen hadde: Is bij de vroetscap
om die vele laste ende groote schade bij de huysluyden deur 't beletten van de
uytvoeringe van de caes geleden gansch niet geraden gevonden in de verhoginge van de
voors. impost te bewilligen, maer dat men totte voors. fortifficatie sal imployeeren die
cortinge van de renten opten groote steden domeynen ende steden int particuliere ende zo
die selve penningen totte voors. fortifficatie niet genoech souden zijn dat men dan ten
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uuyterste zal bewilligen inde xije penningen van de huysen inde stede op de voet van 't redrist
van de verpondinge mit die conditie dat die penningen in dit quartier vallende soe van de
cortinge van de renten als van de xije penning van de huysen in dit quartier ontfangen sullen
worden ende geinployeert tot fotifficatien van eenige stede van dit quartier als namenlick
Medemblick ende andere plaetsen ande frontecken van dit quartier gelegen.

[in marge: Matheus Jansz.voor 3 jaeren xxx gulden ’s jaers.]
Is voorts geresolveert dat die stadt Matheus Jansz. de zoon van Jan Arentsz.
predicant tot vorderinge van zijn studien voor den tijt van drie jaeren zal
laten volgen die xxx gulden jaerlicx hen bij de stadt voormaels gegundt.

[33]

[in marge: Off men d' impost van de horende beesten verdubbelen zal ]
Op huyden den xvj e martii 1585 in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van Gerrit Heyndricxsz.Calff vermeldende dat alle die
steden uuytgesondert Hoorn bewillicht hebben in de dubbele impost
van de horende beesten ende besayde landen etc. is 't selve als noch offgeslagen
ende bij de vroetscap gexsysteert bij de voorgaende resolutie ende zo verre die
Staten evenwel mitte verpachtinge van de verdubbelen impost souden
willen voortvaren dat Gerrit Heyndricxz. van de stede wegen daer
tegens zal protesteren.

[in marge: De molenaers loon verhoocht ]
Is voorts den molenaers gegunt dat zij van nu voortaen voor
maelen halen ende thuys brengen sullen genieten van een sack tarru
een verijser van een sack rogge ofte garst selve oirtges.

[in marge: Copinge van 't huys van de zuyt zijde van de Laedt ]
Heeft voorts die vroetscap geanoyeert die copinge van 't huys
staende ande suytsijde van de Laedt by burgermeesteren geregt tot een
sloot streckende van de Laedt inde Oudegracht gelost voor xxxv
gulden lijffrenten ten lijve van de dochter van Louris Pietersz.
Mist ende haer kint elck xvij 5gulden.

[in marge: Dirck van Foreest ter indecxeren. van sekeren 3 partijen van renten ]
Voorts also Dirck van Foreest onder hen behouden heeft drie
partijen van renten toecomende den reguleren tot Blockert buyten
Hoorn die niet onder de steden zijn gedeelt ende nochtans bij de stadt
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ontfangen worden doch van vij gulden jaers houdende op seker lant
inde Boekelermeer die 't weecle van vj gulden, 's jaers sprekende op
Pieter Joostensz. van Noortscharwout ende die derde van iij gulden
's jaers sprekende opte erffgenisse van Jan Thomasz. mede wonende in
Noortscharwout, zo is geresolveert dat die stadt den voornoemde Foreest
zal vrijen ende indecxeren van alle 't gundt hen ende sijnen
erven uuyt sake vandien soude moogen opcomen.

[in marge: Den voornoemde Foreest te vrijen van sekere 2 erffpachten ]
Voorts alzo daer twee erffpachten zijn d' eene van xxxij gulden 's jaers op
Cornelis Apteker van 't regulieren clooster van Heylo, daer van bij de
voornoemde Dirck van Foreest in zijn rekeningen van de jaeren (83 tot ) xcvj gulden
in ontfanck gebrocht heeft voor drie jaeren verschenen Karsmisse
78, 79 ende 80 ende deselve Apteker noch schulden des Karsmisse 81, 82,
83 ende 84 ende d' ander van xxi gulden 's jaers opte erffpachten van fater Claes
Harcxsz. van een stucke lant beoosten over die Langelaen daer
van die voors. Foreest in ontfang gebrocht heeft lxxxiiij gulden
voor vier jaeren verschenen petri ad cathedram actis79, 80, 81 ende
82 ende deselve erffpachten noch schulden zijn petri ad cate dram actis
83, 84, ende 85: Soe es bij de vroetschap geregulieert dat die
stadt den voors. Dirck van Foreest ende sijnen erven van de voors. ontfangt
penningen zal vryen costeloos ende schadeloos houden belastende de voors.
vroetschap oic den voors. Foreest die resterende onbetaelde jaeren
te innen.

[33v]

[in marge: Dubbelen impost van de horende beesten ende bezayde landen.]
Op huyden den xxij e martii XVc LXXXV, in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde vierdemael van 't verdubbelen van de impost van de horende
beesten ende besayde landen, daer inne alle die steden behalven Alcmaer
ende Hoorn bewillicht hadden ende die van Hoorn in weygeringe ware
die van Alcmaer acte te verlenen van de verpachtinge gelijckelick
weer te staen , zo es omme des hoge noots willen bij de meeste
stemmen van de vroetscap in de verdubbelen impost bewillicht.

[in marge: Inner Arnout van Damme nodich vrijheyt van exijs.]
Is voorts inner Arnout van Damme doctor uivintger medicine
gegunt vrijheyt van scutterye ende stadts excijsen mits dat die
selve vrijheyt van excijs eerst ingaen zal opte eerste verpachtinge.

[in marge: Cromhout 't Nijenburch, ende de secretaris Coren opten dachvaert in
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Den Haege. ]
Op huyden den vjen aprilis XVc LXXXV is in communicatie van vroetscap geleyt
sekere missive van de Staten van Hollandt in date den xxixste martii lestleden
ende zijn dien volgende gecommitteert die burgermeester Verschuier Cromhout Cornelis
Jansz. van der Nijenburch ende Lobbrant Jacobsz. Coren secretaris omme te
compareren opte vergaderinge van de Staten den vije deser maent in Den Haege
geleyt ende te anhoren 't rapport van de gecommitteerden uuyt Vranckrijck,
mitsgaders oic 't anhoren d' advysen van de andere steden op 't geene tot
defentie ende versekertheyt van de landen dienen zal ende van alle 't selve
rapport te nemen om mitte vroetscap te communiceren.

[in marge: Alle eetwaeren uuyt te voeren ]
Voorts van alle eetwaeren onder behoirlicke convoy te laten uuytgaen op
neutrale plaetsen: Is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede
opten dachvaert reysende sullen aenhouden ten eynde die butter, caes ende
andere eetwaeren mede onder behoirlicke licent ende convoy uuytgevoert
mochte werden.

[in marge: Van oorlochsscepen toe te maken opte soute Eems. ]
Voorts van 't toemaeken van sekere oorlochsschepen opte soute Eems
om mitte scepen van die van Vrieslant opte soute Eems toegemaect alle
goede correspondentie te houden ende alle toevoer den vijanden te beletten:
heeft die vroetschap gecommitteert haere gedeputeerden opten dachvaert
gaende haer in desen te conformeren den meeste stemmen ende voorts daer op
ende andere voorvallende saecken te resolveren.

[in marge: Pieter Michielsz.Beyerman jaerlicx clx gulden.]
Is voorts Pieter Michielsz.Beyerman geaccordeert dat hij van nu voortaen zo voor die clocken te stellen als voor het beyeren jaerlicx genieten
zal hondert ende 't sestich carolus gulden des zal hij gehouden zijn wel op
zijn dienst te passen.

[in marge: Van de conventen incomen te informeren ]
Is noch geresolveert daer burgermeesteren haer sullen informeren opten
gestaltenisse van de incomen van de conventen ten goede ende van 't selve die vroetscap
rapport doen om daer nae opte verbeteringe van de xensie van de conventualen
sulcx te doen als men dan bevinden zal te behoiren.

[in marge: 't Notlicxte van de kerck te repareren ]
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Is mede geresolveert dat men die notlicxte reparatie van de kerck sal doen
ende dat men die verder reperatie in state zal stellen.

[in marge: Dat die roggebroot backers sullen mogen ontfangen van backloon van elcke sac ses
stuivers.]
Is noch den roggenbroot backers geaccordeert dat zij van nu voortaen
van backloon sullen moegen ontfangen van elcke sac ses stuivers.

[ 34 ]

[in marge: Calff ende Harck Jansz.gecommitteert opte vergaderinge van de Staten in Den
Haege. ]
Op huyden den xiije aprilis 1585 in communicatie van de vroetschap geleiyt zijnde sekere acte
van de Staten van Hollant in date den xie dese daer inne zij versoucken dat dese
stede eenige soude committeren opte vergaderinge van de Staten een maendach
naecomende mit volcomen last omme eyntelick mitte Coninginne van Engelant
te handelen etc. sijn bij de vroetschap gecommitteert Gerrit Heyndricxsz. Calff
burgermeester ende Harck Jansz. van Houten omme opte voors. vergaderingen te
compereren ende aldaer mitte gedeputeerden van 'd andere stede van Holland eyntelick
beneffens 'd andere provintien te handelen mit Haere Majesteit de Coninginne
van Engelant zo op 't succoers dat Haere Majesteit den landen soude doen als
opte versekertheyt die de landen Haere Majesteit zoude genen sulcx men bevinden
zal ten meesten dese van de lande te behoiren ende oic omme enige gedeputeerden
aen Haere Majesteit is’t noit met volcomen last te schicken niettegenstaende
eenige vande gevierde //privitien//daer toe voor 't eerste niet volcomende souden
mogen zijn gelast, sonder nochtans eenichsins te bewilligen,//dat men// in de souvereynite
://van de lande // niet dat Haere Majesteit souden anbieden off opdragen.
[in marge: Also de burgermeesteren Calff ende Harck Jansz. uuyten Haege gescreven hebben
dat alle steden zal volcomen last hebben om op alles mitte Majesteit van Engelant te
handelen,.zo is op huijden den 17 aprilis 85 bij de vroetscap geresolveert dat men den selven
Calff ende Harck Jansz.mede volcomen last ende procuratie sullen nae senden om op alles
beneffens d' andren provintien uit Haere Majesteit te handelen sulcx nae ten narstig oirbaer
van de lande behouden zal te behoiren etc. ende dat men die clausule van niet te bewilligen
om Haere Majesteit die souvereynite aen te bieden sal uuyt laten.]

[in marge: De vesten te diepen.]
Heeft die vroetschap geauctoriseert den burgemeesteren om de stadts ge vesten
deurgaens daer die noot eyschen zal te diepen.
[in marge: clm Gulden extra ordinarie. ]

93

Op huyden den xve aprilis 1585 in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van de State van Hollant in date den xiije dese daer in de
wort versocht tot vermallinge van de oncosten tot ontset der stadt Antwerpen
een extra ordinarie contributie van clm gulden bij reptitie over die gevuizeerde provincien Is bij de vroetschap goet gevonden dat men omme die hoge
noots willen in de voors.contributie zal bewilligen mits dat men die licentien
in vianden lande sal toelaten op sulcke plaetsen ende op sulcke ordomante
als men ten oirbaer van de lande bevinden zal te dienen ende dat die renten
daer op sullen negotieren, ende soe 't selve niet zal willen vallen
dat men van dit quartiers wie ge daer inne bewilligen zal mits
dat dit quartier niet hoger beswaert zal worden als met een
vijffde part van de quote van Hollant ende dat men adviseren bij wat
middelen men die selve quote van dit quartier zal vinden zo over
die dorpen als over de steden.
[in marge: Dat de stadt Cromhout remboursement zal doen van de vc gulden.]
Is voorts geresolveert dat die stadt Reynier Adriaensz.
Cromhout rembourseren zal op vijff jaeren telcken jaere een
vijffde part alsulcke vijff hondert gulden, //als// hij voor sijn absentie
int beleg anno 74 opgebrocht heeft mits dat hij hen goetwillich sal laten vinden opten dachvaerten te reysen als hij daertoe bij de vroetschap geordoneert wert.

[in marge: Den kerk lant te geven in betalinge van haer achterstallycke renten ende
hooftpenningen. ]
Op huyden den xvije aprilis XV c LXXXV is bij de vroetschap geresolveert
dat burgermeesteren den kerckheren tot behoeft van de kercke in betalinge
van de hooftpenningen mitte 't verloop vandien van de renten die de kercke opte
stadt spreken heeft sullen geven lant tot estimatie van goede
mannen mits dat zij die selve landen niet sullen moigen veralineren
noch belasten.

[34v]

[in marge: Auditeurs opte rekeningen van de poorteren geeffen.]
Sijn voorts IJsbrant Allertsz., Jan Cornelisz. Comans Jan Claesz. ende Pieter
van Teylingen gecommitteert omme te hoiren ende te sluyten die rekeningen van
Aerian Heyndricxsz. Rabbi ende Cornelis Willemsz. Lakeman collecteren
van de poorteren geeffen.

[in marge: Auditeurs opte verhevenen van Croon.]
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Sijn mede IJsbrant Allertsz. ende Jan Cornelisz. Comans gecommitteert om
te hoiren die rekeninge van Cornelis Willemsz. Croon van de oncosten
gedaen in 't solliciteren van sekere proces tegens die van Warmenhuysen
beroerende 't leggen van seker verlaet.

[in marge: Cromhout ende Nijenburch ende Staten te reysen ende te doleeren van 't arrest bij
die van Amsterdam op onste schipper gedaen. ]
Op huyden die xviije marty XVc LXXXV is bij de vroetschap geresolveert
dat men een missive an de Staten van Hollant scrijven zal van de
apparente commotie die hier te Alcmaer rijsen sal deur die nieuwicheydt
die bij die van Amsterdam wort gepleecht niet alleen bij 't arresteren
van onsse schippers op dese stede wachten annemende maer oic van den
Ordmaris Veerman ende daer beneffens versoucken zal dat die Staten gelieve
die van Amsterdam te ordonneren van de selve nieuwicheyden affstant te
doen ende alle arresten te niete te doen ende oic een twee off drie personen
te ordonneren ene die van Amsterdam ende Alcmaer hoiren ende daer van
den Staten rapport doen sullen om somare die saecke offgedaen off bij
de Saten sulcx geordoneert te worden als nae behoiren ende zijn
Reynier Cromhout ende Cornelis Jansz. van de Nijenburch gecommitteert om
mitte selve missive te reysen ende die Staten alle gelegentheyt
ende oic die apparente beroerte breder bij monde te kennen te
geven ende oic in cas van weygeringe ofte delay te pleyteren
dat die van Alcmaer in geene contributien zal bewilligen noch die
middelen laten uuyte stadt gaen voordat daer inne voorsien. zal zijn nae
behoiren.

[in marge: Nijenburch mit Calff opten handelingen van de Majesteyt van Engelant. ]
Op huyden den xixen Aprilis XVc LXXXV J soe heeft Harck Jansz. ende van
Houtum die vroetschap rapport gedaen van 't gundt opten dachvaert in Den
Haege verhandelt was van de Majesteit van Engelant ende sekere acte vertoont
daer inne verhaelt is dat die ridderschap verdelen ende steden van Hollant
uuytgesondert Amsterdam, Goude ende Alcmaer die rapport genomen hebben goet
gevonden hadden die Majesteit van Engelant alvoren die souveraniteyt deser
landen zal angeboden worden ende in gevallen Haere Majesteit daer inne
sonderlingen swaerigheyt maeckte ofte omme eenige respecten 't selve
ontseyde dat men als dan Haere Majesteit secours ende bijstant sal versoucken
onder behoirlicken versekertheyt: soe ende es bij de vroetschap geresolveert
dat men onsse gedeputeerden opten dachvaert zijnde mede volcomen last zal
geven om opte souvereynite oic te handelen gelijck hier voren verhaelt
is bij de andere stede bewillicht es van de Cornelis Jansz. van der
Nijenburch gecommitteert om mitte burgermeester Calff te handelen mitte
Majesteit van Engelant inde plaetsen van Harck Jansz.die om zijne eygen
oicupatie ontlast es ende sullen burgermeesteren ende voorn. elck van hen present
zijnde volcomen procuratie verlenen.
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[in marge: cm gulden extra ordinarie. ]
Op huyden den xxiije aprilis anno LXXXen Soe heeft Gerrit Heyndricxsz. Calff
burgermeesteren den vroetscap rapport gedaen van 't gundt opten dachvaert in den
Haege was verhandelt ende die vroetschap voorgehouden sekere acte daer
inne bijde meeste steden goet gevonden es cm gulden extraordinarie over
Hollant, Zeelant, Vrieslant ende Utrecht te bewilligen tot vervallinge van de oncosten
tot ontset van Antwerpen ende is omme die hooge noots wille daer inne.

[35]

oic bij de vroetschap bewillicht ende dat men die selve penningen sullen
lichten op intrest ende daer van remboursement doen uuyte verponding van de jaere LXXXVI ende omme van voors. remboursement te versekeren
vint goet dat op den voet van die verpondinge binnen den jaeren LXXXVI
omme geslagen sullen worden driemael hondert duysent gulden mits
dat men die in de verpondingen niet anders bewilligen zal dan op
alsulcke voet als die was voor date van de uuytspraeck van de
commissie ende oic dat dit quartier niet hoger beswaert zal worden
als mit een vde part van de quote van Hollant.

[in marge: Calff ende Nijenburch opten dachvaert. ]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Gerrit Heyndricxsz. Calff
ende Cornelis Jansz. van der Nijenburch omme te reysen opten dachvaert den
xxiiij e deser in den Haege geleyt die voorgaende resolutie voor advys
inne te brengen daer op ende andere voorvallende saken te resolveren
ende hen te conformeren die meeste stemmen.

[in marge: Dat die gearresteerde schipper sententie zal verwachten ende Croon gecommitteert
om die procureur instructie te geven.]
Hebben voorts Reynier Cromhout ende Cornelis Jansz. van de Nijenburch rapport
gedaen van 't gundt haer wedervaren was zo bij de Staten als bij
Burgermeesteren van Amsterdam in de sake van de schippers verders bij den
vroetschap geresolveert ende goet gevonden dat men opte goede beloften van
burgermeesteren van Amsterdam sententie zal verwachten, welverstaenden dat bij de
gearresteerde schipper niet ten principale geantwoort, maer voor exceptie
geproponeert worde dat het nyenwicheyt is ende dat Cornelis Willemsz.
Croon tegens den dach dienenden hen tot Amsterdam zal laten vinden
beneffens de gearresteerde om den selven te helpen aen een goet procureur
ende den selven procureur volcomen instructie te geven ende dat men oick
scrijven zal an eenige goede vrunden tot Amsterdam die den burgermeesteren
aldaer indachtich willen maken van haer voors. beloften.
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[in marge: Ambachten van de tarteynen. ]
Is voorts geresolveert dat men Jan Hanteurs, Jacques Hesteloot
ende Ampleunis de Haene mitten heuren zal toelaten die ambachten
van de tarteynen binnen deser stede te exerceren ende dat men her luyden
zal vrijen van de wevers, oic dat men onvermindert die privilegien deser
stede den geenen die de voors. ambachten binnen dese stede sullen comen
doen ende niet van vermogen zijn, niet zal molesteren om 't recht van
poorterschap.

[in marge: Calff ende Nijenburch opten dachvaert. ]
Op huyden den xxviij te aprilis LXXXV heeft die vroetschap andermael
gecommitteert Cornelis Jansz. van der Nijenburch ende Gerrit Heyndricxz.
Calff omme opten dachvaert den naestlaesten deser maent in Den
Haege geleyten te compareren ende op alle voorvallende saken te
resolveren ende oic specialicken opte handelinge mitte Majesteit die
Coninginne van Engelant volgende haer voorgaende procuratie
ende daer in boven oic opte maentelicke contributie dat men Haere
Majesteit sal offreren te helpen resolveren ende op alles haer te
conformeren den meeste te stemmen.

[ 35v ]
[in marge: iiijc gulden op interest. ]
Zijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om iiijc gulden op interest te
lichten nae advenant van xij ten hondert int jaer onder belofte
van die selve te rembourseren uuyten omslag van de verpondingen van de
jaere LXXXVI om daer mede te vervallen die helft van de quote van
Alcmaer in die cm gulden tot ontset van Antwerpen bewillicht.

[in marge: Jacob Dircxsz. Gecontinueert. ]
Is voorts Jacob Dircxsz. in 't collegie van Noort-Hollant
gecontinueert voor het toecomende halff jaer.

[in marge: Minister dach na te laten. ]
Is mede geresolveert dat men den minister dach voor dit jaere
nae laten zal.

[in marge: Noch een predicant voor een jaer an te nemen. ]
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Op huyden den xvi e maji anno XVC LXXXV is bij de vroetscap collegialiter
vergadert zijnde geresolveert dat men overmits de langdurige
sieckte van Everardus noch een predicant voor een jaer zal annemen.

[in marge: 't Annemen van een pensionaris in State. ]
Is voorts geresolveert dat men het annemen van een pensionaris
noch voor een tijt in State zal stellen.

[in marge: Van Croon ende zijn rekeningen ]
Heeft voorts die vroetschap gehoirt hebbende 't rapport van de
Croon geresolveert dat men de selve Cornelis Willemsz. zal laten
volgen die penningen die hem bij slot van sijne rekeningen sullen
comen ende dat men hem zijn versochte intrest zal offslaen ende zo
hij daer mede te vrede ist dat die stadt in sulcken gevalle
een derde part sal dragen van 't gundt hem bij slot van rekening comen zal.

[in marge: Van de betalinge van de verpondingen regyster te houden. ]
Is mede geresolveert dat Lobbrant Jacobsz. secretaris regyster
houden zal van de verpondingen ende andere somatien van extra ordinarie
contributien mitsgaders van de betalinge die de stadt daer op
doet ende dat die stadt de burgermeesteren vrijen sullen van de ondersten
leningen van de quytanties die zij als burgermeesteren voor de stadt doen
mits dat de stadt de selve Lobbrant Jansz. daer van
salarieren zal.
[in marge: vm gulden totte fortifficatie van Oudewater.]
Voorts in communicatie van de vroetscap geleyt zijnde sekere missive van
die van 't Noorderquartier daer inne wort verhaelt dat die gecommitteerden
van desen quartiere geweest hebbenden opten dachvaert in Den Haege geconsenteert hebben om vm gulden uuyte middelen van desen quartieren tusse
fortyfficatien gedestineert te laten volgens totte fortifficatie van
Oudewater etc. is geresolveert dat men die voors. vm die van Suyt-Hollant
totte voors. fortifficatie sal laten volgen mit die conditie dat alle die
verdere penningen totte voors. fortifficatie geordoneert sullen blijven totte
fortificatie van de steden van desen quartiere mitsgaders tot Harderwijck
ende Elburch an de Zuyderzee gelegen.

[36]
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[in marge: Cromhout op ten dachvaert tot Hoorn]
Is voorts Reijnier Cromhout burgermeester gecommitteert omme opten
dachvaert tot Hoorn te compareren, die voorgaende resolutie voor
advys inne te brengen daen op ende pointen (die tot op te anstaende
vergaderinge in Den Hage zijn gereserveert) mitsgaders alle voorvallende saken te helpen resolveren ende hem te conformeren den meeste
stemmen.

[in marge: Calff opten dachvaert]
[in marge: De collegien zo in dit quartier als in Zuyt-Hollant te laten blijven]
Op huyden den xxvist maji anno XVC LXXXV is in communicatie van de
vroetschap geleyt sekere missive van de Staten van Hollant in date
den xv deser maent maji, vermeldende van eenige gedeputeerden te schicken
optendachvaert den xxvist in Den Hage geleyt mit volkomen last omme te
helpen resolveren opte begrotinge van de quote van die van Hollant ende
wat middelen boven die lopende imposten ende andere spetien daer toe
gebruykt sullen moegen werden. Voorts op te contiminatie van de regieringe
resumptie van de instructie ende opte swaricheyden daer inne bevonden te
helpen voorsien etc. ende dien volgende gecommitteert Gerrit Heijndricx Calff
burgermeester omme op te voors. dachvaert te compareren ende te anhoiren de advysen
van de andere steden op de voors. pointen ende andere poincten in de voors. missive
vervalt daer op ende elck van dien bijsonder te helpen resolveren
ende hem te conformeren den meeste stemmen en oic in gevalle hij daer
inne eenige swaricheyt bevint rapport te nemen maer zoeveel angaet van twee uytet collegie van Zuyt-Hollant in dit ende
quartier te seynden ende twee uuyte senden personen van't collegie van
dit quartier in Zuyt-Hollant vint die vroetschap niet geraden ende
die wijle het tot grote costen dijen soude dat boven die seven personen
dien in ’t collegie alhier besoigneren noch drie uuyt dit quartier in
Zuyt-Hollant genomineert ende geordichtt souden werden. So vint die
vroetschap goet, dat men om die selve costen te schouwen 't collegie
in dit quartier zal laten blijven als tegenwoirdelick is.

[in marge: Dat niemant pension trecken van enige particuliere heeren in de vergaderinge van
de Staten sullen compareren.].
Is mede goet gevonden, dat die pensionarysen off andere weesende
in dienst off te gagie van particuliere heeren, niet sullen moegen
compareren als gecommitteerden van de Staten van Hollant op te vergaderinge
van den Staten der selven landen.

[in marge: 't Appelleren van 't vonnisse bij die van geweesen.]
Op huyden den viiide junii 1585 is bij de vroetschap geresolveert dat men zal
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appelleren van 't vonnisse bij de gerechte van Amsterdam opten eersten deser
maent geweesen tot achterdeel van Cornelis Dircxz. schipper van Alcmaer
die ledich sceeps tot Amsterdam gecomen ende aldaer vrachten op
Alcmaer angenomen hadde ende dat Cornelis Willemsz. Croon in Den Haege
zal reysen ende mit den advocaet dien t’ communiceren off men niet sal
cunnen verkrijgen machtiging van appel mitte clausule van inhibitie.

[36v]

[in marge: Van willige contributie ende wat personen die aenteyckenen in maent daer willen.].
Sijn voorts Cornelis Claesz. Druyff, Jan Claesz. Quinting, die vier ende
capiteynen van de schutterien gecommiteert om volgende die resolutie van de Staten
opten xiii deser maent junii, mitte twee secretarissen, ende Dirck van Foreest
te gaen an drie partijen aen alle de huysen ende aenteyckenen soe veel elck
goetwillicheick ten maent wil geven voor drie maenten tot ontset van
Antwerpen ende dat men 't selve gedaen sijnde een masse maken zal ende
daer van den Staten adverteren, souden in 't particulier over te senden die
namen van de personen die contribueren, noch oic van de onwilligen.

[in marge: xv.lasten rogge voor die van Antwerpen te copen.]
Op huyden den xvi junii1585 sijn burgermeesteren geauctoriseert om op 't
credyt deser stede te copen vijfftien lasten rogge ende die te schicken
nae die vlote tot behoeff van die van Antwerpen, zo verre 't collegie
van desen quartiere den stede versekertheyt wil doen omme die penningen
van de voors. xv. lasten rogge inne te moiegen houden van de verpondinge ofte
andere middelen.

[in marge: Pieter van Teylingen opten dachvaert]
Is voorts Pieter van Teylingen Florisz. gecommitteert, omme opten
dachvaert den xvii deser maent junii in De Hage geleyt te compareren ende te aenhoiren
't gundt bij Jacob Teelnick als gedeputeerde van Graeff Mauritz ende raden
van Staten aengedient ende verthoont zal worden daer op ende oic opte
pointen van de regieringe contributie ende meer andere op daen op die
voorgaende bescrijvinge heeft gedient ende die burgermeester Calff op ten xxvi
maji lestleden gelast was, mitsgaders op die vordere voorvallende
saecken ende namentlick op d'ordre die op d'invoeringe van eenige
gemeene middelen ende toesicht op des gemene lants gerechtigheyt zal genomen
werden te helpen resolveren sulcx hij ten meesten dienste van den lande
bevinden zal te behoiren ende hem te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: De missiven van de dorpen van willige contributie in handen van 't collegie te
100

leveren]
Is mede geresolveert ende bij de vroetschap goet gevonden om op te vergaderinge
van de magistraten van desen quartiere die op morgen binnen deser stede
geschieden zal voor advys inne te brengen dat men die missiven
van de dorpen beroerende die willige contributie zal overleveren in handen
van 't collegie van desen quartiere die deselve sullen openen ende van elck
dorp een masse maken ende die selve massen aen die van Zuyt-Hollant
overscrijven, oic dat men mitte selve penningen die masse gemaect zijnde eenige
nieuwe bootgesellen ende soldaten sullen annemen ende eensdeels betalen den
bootsgesellen alreede in dienst sijnde. Mede datter een ontfanger in elcke
stadt van dit quartier gecommitteert sal worden, die 't selve uyt lieffde
bedienen ende die penningen ter ordonnantie van 't collegie alhier uyttellen sullen.

[in marge: A. Rabbi ende Jan Claesz. Totten ontfanck van de willige contributie.]
Sijn voorts Ariaen Heyndricx Rabbi ende Jan Claesz. op Dronkenoort
committeert omme die penningen van de willige contributie binnen
Alcmaer te ontfangen.

[in marge: Die Princesse van Orangen duysent gulden]
Is mede goetgevonden, dat dit quartier mijn vrouwe die Princesse
van Orangien sal laten volgen een duysent gulden tot eene
vereeringe.

[37]

[in marge: Den pachters van den impost van de zeep quijt te schelden.]
Is oic goet gevonden dat men den pachters van den impost van den impost van de
zeepe haer pacht sal quijtschelden overmits die selve impost niet in
‘t reyn gebrocht cost worden mits dat die pachters den burgeren niet
sullen molesteren om den impost noch te boeten niet ontfangen noch te
bedanigt zijnde.

[in marge: Die questie van Croon te submitteren.]
Is voorts mede geresolveert dat men die questie van Cornelis Willemsz.Croon
van zijn versochte interest zal submitteren op 't believen van de vroetschap an
twee rechtsgeleerden als bij naeme meester Frans van Nes ende meester Reynier
Mathijsz. ende sullen burgermeesteren van de stede wegen ende IJsbrant Allersz. met
Lobbrant Coren van de poortere Geersen die sake defenderen.
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[in marge: Visitatoers van de rekeninge van Foreest tresorier den jaere 84.]
Sijn voorts IJsbrant Allersz. Jan Cornelisz.Comans Cornelis Willemsz. Croon
Cornelis Heyndricxsz. Rabbi, Harck Jansz. van Houtum ende Doedt
Jansz. gecommitteert tot visitatoers van de rekeninge van Dirck
van Foreest tresorier van den jaere LXXXIIII mitsgaders van de
fabryck van den selve jaere.

[in marge: Aerian Dircx conventiael tot Blockert c gulden 's jaers.]
Is voorts Aerian Dircx eertijt conventiael van de reguliers convente tot
Blockert buyten Hoorn wiens alimentatie staet tot laste deser
stede gegont dat hij van nu voortaen tot sijne alimentatie
jaerlicx genieten zal hondert gulden mits dat hij zijn eerste verndel
jaer van verhoginge ontfangen zal Alreheyligen naestcomende.

[in marge: Pieter Jansz. Ficker.]
Also die bierexcijs gepryseert was op xxx pont 's daechs ende daerna
dieselve op x pont hoger bij den uuyttroeper deur last van mijn heeren
burgermeesteren gestelt zijnde bij Pieter Jansz. Ficker gemeynt was die daerna verclaerde ’t selve verstaen te hebben op twee pont weygerende
over sulx den voors. acchijs op te voors. verhoginge van de voors. x pont makende
xl pont daechs te ontfangen. Zo es bij de vroetschap geresolveert
dat men die voorseyde acchijs weder sal opveylen behoudens den stede haer
actie op Pieter Jansz. om an hem te verhalen 't gunt die voors. acchijs
minder gelt. actum den 29e junii 1585.
[in marge: iijc lm gulden.]
Op huyden den 1e julii 1585 is in communicatie van de vroetschap geleyt die propositie
bij Joost Teelinck gecommitteerde van Graeff Maurits ende Raedt van de Regieringe
in de vergaderinge van de Staten van Hollant gedaen mitsgaders die resolutien
op te selve pointen bij de Staten van Hollant op rapport genomen ende zijn bij de
vroetschap goet gevonden. Dieselve resolutien op 't iste, ijde ende iijde point genomen ende
belangende 't iiijde point van te continueren in de quote van ijc duysent gulden ter
maent over Hollant Zeelant ende Utricht voor die maenten van junius julius
augustus ende september ende om 't cort van dien te vinden ende die voorvallende
oncosten op die riviere voor Antwerpen ist. Soe es bij de vroetschap om
den hoochdringende noot bewillicht in de continuatie van de voors. quote voor die

[37v]

[in marge: Pieter van Teylingen opten dachvaert.]
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Vier maenten ende dat men volgende die resolutie op rapport bij de Staten
genomen zal omslaen ten fijne voorseyde iijc lm gulden te weten ijc duysent gulden
bij repartitie over die steden op interest ende te rembourseren uuyte verpondingen
van de jaere LXXXVI ende belangende die resterende clm gulden die men soude
vinden bij capitale impositie over die steden ende dorpen dat elke stadt
bij de gevoechlixste middelen hem doenlick zijnde zijn quote sal vinden
ende zo veel angaet die resolutien op 't ve vje vije viije ixe xe ende xje
artikelen genomen zijn dieselve geavoyeert. Ende is Pieter van Teylingen
gecommitteert om op ten dachvaert den iijde deser maent in Den Haege geleyt te
compareren die voorgaende resolutie voor advys inne te brengen daarop
ende op 't tractement van schenck ende andere voorvallende saken te resolveren
ende hem te conformeren den meeste stemmen.
[in marge: Aennemen van iijm ruyteren ende 2 regiment knegten in Staten.]
Op huyden den xvije julii 1585 is in communicatie van de vroetschap geleyt
sekere missive van de Staten van Hollant in date den xiijde deser maent
mit sekere stucken daertoe dienende ende geresolveert dat men die
aenneminge van de iijm ruyteren ende twee regiment voetknechten tot ontset
van Antwerpen in state zal stellen zo overmits dieselve zo haest
als die sake van Antwerpen wel vereyst niet in ordre sullen connen
worden gebrocht als oic overmits men antwoort uuyt Engelant
van Haere Majesteit is verwachtende maer van eenige ruyteren op te
verdingen aen te nemen vint die vroetschap wel goet, zo 't selve
te wege gebracht can worden.
[in marge: cm gulden in promptis op te brengen.]
Op ije point mentionnerende van cm gulden in gereede penningen te furneren
tot betalinge van den oorlochsvolke an de westsijde van de Maze is 't selve goetgevonden mits dat die deselve sullen wesen tot offcortinge van de ijc duysent
gulden ende oic dat daer inne gesmolten sullen zijn die lm gulden die bij
anticipatie worden gelicht.

[in marge: Croon op ten dagveart in Den Haege mitsgaders het proces tegens
Amsterdam is te vordere.]
Is voorts Cornelis Willemsz. Croon gecommiteert op ten dachvaert in Den Haege
geleyt te compareren die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen
daer op ende andere voorvallende saken te resolveren ende hem te conformeren
den meesten stemmen ende oic te vorderen 't proces van de schippers tegens die
van Amsterdam mitsgaders den dach van ’t mandaet penael in waer te
nemen.
[in marge: Een cste penning omme te slaen.]
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Is mede gesolveert dat men omme te vervallen den omslach van de verpondinge
daer op die stadt es gestelt ende gesommeert een cste penning zal omslaen
over die huysen op te huyere van maji 85 tot maji 86 ende over die landen
op te vruchten van ’t jaer 85 ende dat die huyerman zo van huysen als landen
daer toe sal geven een derde part ende d'eygenaer die twee deelen.
[in marge: Collecteurs van de cste penning.]
Sijn voorts tot collecteurs van de voors. cste penning geordonneert Pieter
Olijffsz. ende Jan Symonsz. colles onder gelijck salaris als zij van de
voorgaende cstepenning genoten hebben.

[38]

[in marge: Eenige nieuwe huysen te tauxeren.]
Sijn mede IJsbrant Allersz. Jan Cornelisz. Comans ende Cornelis Lourisz. Kelden
gecommitteert om eenige huysen ofte woningen in ’t quoyer van de c penningen
niet staende daer inne te stellen ende oic te tauxeren.

[in marge: Met Croon eyntelick van alles te accorderen.]
Is noch mede geresolveert dat die stadt mitte poortere Geerssen ende die
van Suytscherwout mit Cornelis Willemsz. Croon sullen accorderen van sijn
intrest ende op wat termijnen niet selve ende oic die principale somme zal
betalen ende oic soe veel die stadt hoe veel die poortere Geerssen ende die
van Zuytscherwout daer toe sullen geven ende zijn daer toe gecommitteert
van wegen die stede die burgermeesteren ende van wegen die poortere Geerssen
IJsbrant Allertsz. Jan Cornelisz. Comans Cornelis Jansz. van de Nijenburch, Aerian
Heyndricxz Rabbi ende Lobbrant Jacobsz. Coren.
[in marge: Van te vinden die quote van dit quartier in de cxijm gulden.]
Op huyden den xxixe julii 1585 in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde sekere
missive van 't collegie van 't Noorderquartier inhoudende van eenige uuyte
steden op te vergaderinge tot Hoorn te schicken om te helpen advyseren
bij wat middele men zal vinden die xxijm ixc lx libra daer op dit quartier
is gerepartieert in de cxijm gulden die promptelick opgebracht moeten
werden is geresolveert ende goet gevonden dat men den rentmeester raet ende 't collegie zal
auctoriseren die selve penningen mitsgaders oic die portie van dit quartier
[in marge: Quote in de xxxiijm vc libra.]
In de xxxiijm vc libra bedragende vjm viijc lxvij libra x schelling op intrest te lichten
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ende uuyte verpondinge van de jaere LXXXV te rembourseren ende soe 't selve
niet en can geschieden dat die steden van dit quartier daer voren sullen verbinden
alle haere ende haere poortere goeden ende tot dien eynde 't segel te verlenen.
[in marge: Van de clm gulden die bij capitale impositie opgebracht moeten
werden.]
[in marge: Cromhout opten dachvaert tot Hoorn]
Ende soe veel angaet die clm gulden die bij capitale impositie gevonden
sullen werden vint die vroetschap goet dat die quote van dit quartier
gerepartieert zal worden niet alleen over die steden van dit quartier maer oic
over die dorpen om den steden zo veel mogelick es te ontlichten ende dat
burgermeesteren in sulcken gevalle die quote deser stede bij capitale impositie
onder de burgeren sullen vinden ende is Reynier Cromhout burgermeester
gecommitteert om tot Hoorn op ten dachvaert te compareren ende mitte andere
steden op ’t gundt voors.quote te helpen resolveren ende hem te conformeren
den meesten stemmen.

[in marge: In mindering van betalinge van de capitale impositie zoveel penningen
op renten te ligten als doenlick is.]
Op huyden den viijst augusti 1585 soe es bij de vroetschap collegialiter vergadert
zijnde geresolveert omme te vervallen die quote van de stede van Alcmaer in de
cxxvm gulden die over de steden van Hollant bij capitale impositie gevonden
moeten werden ende den burgerie daervan zoveel te ontlasten als't doenlick es, dat
die stede zoveel penningen op lijff ofte losrenten zal lichten als men can becomen
auctoriserende oic den burgermeesteren om van soveel penningen als meester Jan Aeriansz.
ende andere den stede op losrenten willen doen daervan tot renten te beloven van xij
penningen een.

[in marge: Capitale impositie te collecteren ende collecteurs vandien.]
Oic dat men terstont in ’t werk zal treden om te collecteren sulcke
capitale impositie als burgermeesteren geconcipieert ende gemaect hebben ende sijn
tot collectereurs vandien geordonneert Jan Claesz. ende Aerian Heyndricxsz.

[38v]

Rabbi ende alsoe die penningen binnen sekere corte daegen opgebrocht
moeten werden ende men die capitale impositie zo haest niet en zal
connen innen, zo zijn burgermeesteren geauctoriseert om eenige penningen
van eenige burgeren te leenen belovende van waerden te houden
't gene bij burgermeesteren die selven ter oirsake vandien gegeven sal worden.
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[in marge: Die constitutie brieff van xviijc gulden 's jaers van de jongste zoon van
Zijne Excellentie te besegelen mits gestelt zijnde op te behoirlicke plaetse.]
Is mede gesolveert dat burgermeesteren sullen besegelen den constituti
brieff van xviijc gulden 's jaers bij 't lant van Hollant Fredrick
Heyndrick die jongste zoon van Zijne Excellentie hooger memorie tot een
pillegaeff gegeven mits dat die stede van Alcmaer in de voors. brieff
gestelt zal worden op haer behoirlicke plaetse als ten minsten
nae die van Rotterdam.

[in marge: Op ‘t stuck van de regieringe ordre te stellen.]
Voorts in communicatie geleyt zijnde sekere missive van de Staten van
Hollant in date den vjde deser maent inhoudende verscheyden pointen
ende eerst van ordre te stellen op 't stuck van de regieringe, is geresolveert dat die gedeputeerde deser stede op ten dachvaert reysende
zal anhoiren d'advysen van d'andere steden ende hem conformeren mit den
meesten stemmen vandien.

[in marge: Ordre te stellen op ’t collegie in Suyt Hollant.]
Voorts van ordre te stellen in ’t collegie van Hollant is geresolveert
dat die van Zuyt-Hollant sulcke ordre op 't collegie aldaer sullen
stellen als tot meesten dienste van de lande zal behoiren ende zoeveel angaet 't collegie van 't Noorderquartier also men mit bevinden
can daer inne eenige disordre te sijn dat men ’t selve sal laten
blijven als ’t tegenwoordelick es.

[in marge: d' Impost van de zijde ende wolle lakens mistgaders van de
wijnen bij de steden elcx 't haere proffijte te heffen.]
Van den impost van de zijde en wolle lakenen mitsgaders van de wijnen bij de
steden elcx ’t haere proffijte geheven te werden mits dat die steden
daer tegens elcx voor sekere somme volgende die repartitie daervan te
maecken. Is 't selve goetgevonden, mits dat onder elcke stadt begrepen
zullen zijn die dorpen die in elcke stadt verpacht worden oic dat die
manifacturen in Hollant vallende ende gemaect sullen betalen, mede
dat men sien sullen off men met den impost van de vreemde bieren
niet van gelijcken souden moigen doen.

[in marge: Van de oostreysende schepen naer Spangien varende ende in Hollant
ingecomen in arrest gehouden werden.]
Voorts van de drie ofte vier oosterse schepen die haere reyse op
Spangien voorgenomen hadden ende bij weer ende wint in Hollant comende
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in arrest gehouden werden. Is geresolveert dat die gedeputeerde die dese
stede zal anhouwen d’advys van de watersteden ende hem conformeren.

[in marge: Versoek van die van Den Haege.]
Soe veel angaet die van Den Haege versouckende exempt te zijn van alle
repartitien van penningen die op intrest gelicht worden off dat die selve
geduerende d'oorloge mede in de vergaderinge van de Staten haer luyden.

[39]
gedeputeerden mede sullen moiegen schicken ende verscreven werden is
geresolveert dat die gedeputeerde deser stede opten dachvaert gaende hem
hem in desen zal conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Twee uuyte collegie over ende weeromer te schicken.]
Voorts van twee uuyt Suyt-Hollant in 't Noorderquartier ende twee
uuyt Noort-Hollant in 't Zuyderquartier te schicken is offgeslagen
om die groote costen te schouwen.

[in marge: Pieter van Teylingen op ten dachvaert.]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Pieter van Teylingen omme op ten
dachvaert den xiijde deser maent in Den Haege geleyt te compareren die
voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer op ende andere voorvallende
sacken te resolveren ende hem te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Raet van de Regeringe.]
Op huyden den iije septemberis XVC LXXXV soe is in communicatie van de vroetschap
geleyt sekere missive van de Staten van Hollant in date den lesten augusti
inhoudende verscheyden pointen ende eerst belangende die regieringe ende instructie
daer op gemaect mitsgaeders van eenige tot raeden van regieringe te nomineren
ende heeft die vroetschap haere gedeputeerde op ten dachvaert reysende
geauctoriseert omme dieselve instructie te helpen arresteren in‘t conditie
dat men zal stipuleren dat die raden van regieringe geen veranderinge
sullen doen in 't collegie van 't Noorderquartier oic dat men die van Vlaenderen
Brabant ende Mechelen niet in den voors. raet zal admitteren mitsgaders dat
die voors. raeden betaelt sullen worden bij de provintien daer uuyt zij worden
gecommitteert heeft die vroetschap tot raeden van de regieringe genomineert
den heere van Noortwijck, Casenbroot, Barnevelt, doctor Frans Maelson ende
Philips Cornelisz.ende so veel angaet die acte van verbintenisse
dienende tot volvoeringe van de instructie heeft die vroetschap dieselve
geavoyeert.
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[in marge: ijcduysent gulden ten maent.]
Soe veel angaet van gedurende die regieringe te consenteren voor die
van Hollant Zeelant ende Utrecht ter maent ijc duysent gulden tot
onderhout van de oorloge ende bij wat middele die selve gevonden sullen
werden 't sij bij quotifatie ofte stellinge van de middelen van consumptie ende
vijff specien in handen van de regieringe heeft die vroetschap geauctoriseert haer gedeputeerden op ten dachvaert reysende te anhoiren d'advysen
van d'andere steden ende hem te conformeren den meeste stemmen.
[in marge: clm gulden offgeslagen.op ten 16e september 85 heeft die vroetschap
bij dese resolutie gepersisteert.]
Van de clm gulden bij repartitie daer die stede te vinden op intrest
op te verpondinge van de jaere LXXXVI zo tot betalinge van de xxviijm iijc lira. die
heer Teeling van wegen sijnder Gode ende Raeden van Staten belooft, lxm gulden
tot betalinge van 't scheepsvolck ende andre is offgeslagen ende goet.
[39v]
[in marge: Die licentie op de boter caes ende sout uuyt te laten gaen.]
Bevonden dat men om die voors. clm te vinden zal consenteren die
licentien opte boter caes sout ende andere waeren uuytgesondert greynen
maer dat men opte selve greynen goede toesicht zal nemen ende opte
uuytvoeringe van dien swaere straffen stellen ende dat die van Alcmaer
expresselick sullen protesteren dat zij in geene contributien sullen bewilligen
voor dat die uuytvoeringe van boter caes ende sout geaccordeert zal zijn.

[in marge:Belangende de zeevaert.]
Belangende die zeevaert ende ‘t beletten van de vaert op Spangien mitsgaders
van de missive van Graeff Maurits persisteert die vroetschap bij haer
voorgaende resolutie op te uuytvoeringe van de vivres hier boven genomen
ende belangende die zeevaert auctoriseert haere gedeputeerden hen te
moigen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Van ’t colegie in Zuyt-Hollant.]
Soe veel angaet van‘t collegie in Suyt-Hollant te stabiliseren ende daer
uuyt twee in’t Noorderquartier ende twee in Zeelant te schicken ende
uuyte selve weder twee in Zuyt-Hollant etc. vint die vroetschap
goet dat ‘t collegie alhier in dit quartier zal blijven als’t es ende
niet vermeerderen met twee uuyt Zuyt Hollant om die costen te
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schouwen.

[in marge:Van een collegie van admiraliteyt.]
Van vijff personen te nomineren ende te eligeren tot een collegie van
admiraliteyt etc. auctoriseert die gedeputeerde deser stede
op ten dachvaert reysende hem te conformeren de meeste stemmen.
[in marge: Een advocaet voor’t lant aen te nemen.]
Van een advocaet voor ‘t lant aen te nemen vint die vroetschap
goet dat ‘t selve geschiede ende heeft daer toe genomineert mr. Jan
van Olde Barnevelt, ten waer die groote steden voorstemmende
andere daer toe nomineerden, in welcken gevalle die gedeputeerde
deser stede hem mitte selve sullen conformeren.
[in marge: Een brieve van independentie van de duysend ruytere te besegelen]
Vande brieven van independentie vande duysent ruyteren voor drie
maenten ende half angenomen te besegelen heeft die vroetschap
daer inne bewilligt ende burgermeesteren geauctoriseert die voors. brieven te
besegelen.

[in marge: Calff ende Harck Jansz van Houten opte dachvaert]
Sijn voorts Gerrit Heijndricxsz Calff burgermeester ende Harck Jansz van Houten
gecommitteert opten dachvaert den iiijde deser maent in Den Haege geleyt
te compareren die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer op
ende andere voorvallende saecken te resolueren ende haer te conformeren den meesten
stemmen. Ende specialicken omme te anhoiren ‘t rapport vande gecommitteerden
ande Majesteit van Engelant gesonden ende het accoort bij de selve op’t
believen van haere principalen mit Haere Majesteit gemeaeckt te anoyeren zo
ver’t selve niet en excedeert haer luyden procuratie ende instructie, maer zo
die procuratie es excederende sullen nemen rapport ande vroetschap ten waer
nochtans die andere steden gelijckelick‘t selve anoyeren in
welcken gevallen zij oic ‘t selve sullen moeten doen.
[40]
[in marge:’t nieuwe gecomcipeerde middelen tot vervallinge van ‘t cort offgeslagen]
Op huyden den xvide septembris XVc LXXXV in communicatie van de vroetchap
geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollandt in date den xiiijde
deser maent daer inne verhaelt wort dat die van Hollant inde iic duysent
gulden ter maent bij de vier contribuerende provintien inne bewillichten moeten
contribueren cxxxiiim gulden ende die middelen van consumptie mitte vijff specien
niet meer bij raminge uuytbrengen als ter maent cm gulden ende mits dien
xxxiiim gulden ter maent te cort compt die extra ordinaire gevonden moeten
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werden ende tot dien eynde voorgeslagene is van de impost van ‘t beestiael te
verhogen ende vande xxst penning opten xiide penning te stellen, opte consumptie van ‘t sout
boven de l gulden op’t hondert noch twee gulden op elcke tonne te stellen
van de peylinge van wijnen ende bieren zoe wel inde burgers als tappers
huysen te doen ende opte bieren van drie gulden noch vier stuyvers te stellen is
bijde vroetschap offgeslagen ende verclaert dat zo verre die middelen ende
vijff specien behoirlick in ‘t reijn gebrocht ende onderhouden werden wel cxxxiiim
gulden ter maent sullen opbrengen ende zo bevonden wort dat die selve soe
veel niet en bedragen dat men die butter ende caes laet uuytgaen op
behoirlick licent.

[in marge: Van de Hollandse daler]
Voorts van de Hollantse daler weder te slaen.is bij de vroetschap goet
gevonden dat men ‘t selve in state sal stellen voor alsnoch alsoe
Haere Majesteit mitte raet van regeringe ordre sullen stellen opte munten.
[in marge: Te bewilligen in clm gulden]
Op huyden den xxviiist septembris XVcLXXXV in communicatie van vroetschap geleyt
zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date den xxiiist deser
maent daer inne derde werff versocht wort te willen verwilligen met
clm gulden bij reptitie te vinden over die steden op interest opte
verpondinge vande jaere LXXXVI etc. is bij de vroetschap om die hogen
noots wille ende omme te voorcommen die apparente priculen die bij
gebreke vandien geschapen te rijsen inde voors. clm gulden bewillicht.

[in marge: Nieue geraepte middelen offgeslagen]
So veel angaet van eenige imposten te stellen opten asijn, linnen
laken op die vercopinge ofte vermangelinge van de onroerende goederen
opte collaterale successien etc. sijn dieselve bij de vroetschap offgeslagen
ende raetsaem bevonden dat men den impost van de l gulden op’t hondert sout
zal brengen in behoirlicke ‘t reyn ende die selve doen verpachten.

[in marge: Van Grave Maurits]
Ende belangende ‘ t gouvernement dat Zijne Edele Grave Maurits over
Hollant ende Zeellant soude moiegen werden gedesereert is geresolveert
dat die gedeputeerde deser stede opten dachvaert reysende die sake
zal naerder verstaen ende’ t selve den vroetschap overscrijven om daernae
inde voors. sake geadviseert te worden.
[in marge; Uuytvoeringe van de eetwaeren]
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Soe veel angaet d’uuytvoeringe van de eetwaeren: heeft die vroetschap

[40v]
goet gevonden dat men die selve uuytvoeringe zal accorderen op
behoirlick licent, uuytgesondert die greynen die men niet en sal
laeten uuytgaen, maer dat men opte uuytvoeringe van de selve
greynen sware straffe zal stellen.

[in marge:Boymer tot pensionaris op te nemen]
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden
opten dachvaert reysende te handelen op’t believen van de vroetschap
mit Frederick Boymer om des selven an te nemen tot pensionaris
deser stede.

[in marge: Cromhout opte dachvaert in Den Haeg.]
Voorts heeft die vroetschap gecommitteert Reynier Cromhout
burgermeester omme opten dachvaert den xxixde deser maent in Den
Haege geleyt te compereren die voorgaende resolutien voor advijs
inne te brengen daer op ende andere voorvallende saken te resolveren
ende hem te conformeren de meesten stemmen.

[in marge: De tresorien van de rekeningen te maeken 15 stuyvers van ’t cort]
Is Dirck van Foreest tresorien geaccordeert voor ‘t maken
ende dubbleren van zijne rekeningen van’t blat drie groot.

[in marge :Inganck van ’t Comans gilde]
Is mede geresolveert dat deken S Raets van de’ t Comans
gilde van nu voortaen tot inneganck vande selve gilde
ontfangen xxxiiij stuyvers inde plaetse vande xxiiij stuyvers die zij tot
haer toe ontfangen hebben.
[in marge:Boymer tot pensionaris angenomen]
Op huijden den vide octobris XVc LXXXV soe es doctor
Frederick van Boymer bij de vroetschap //voor een jaer// angenomen dat hij
den stede als pensionaris dienen zal ende dat hij voor sijne
wedden jaerlicx genieten zal drie hondert vijftich gulden te
betalen van halff jaer tot halff jaer ende als hij reyst vande
stede wegen etc. opten dachvaert ofte elders zal hij genieten
des daechs vijftich stuyvers voor zijne teercosten die sal hij zo
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hij een dienaer met hem neempt die selve tot zijnen costen moeten
houden, voorts zal hij genieten vrijheyt vande schutterie ende
oic vande stadts acchysen ingaende 1st januarii.

[in marge: Zo wel de butter ende caes als de harinck uuyt te laten gaen]
Op huyden den xvde octobris anno XVcLXXXV soe is in communicatie vande
vroetschap geleyt sekere missive van ‘t collegie van ‘t Noorderquartier
daer inne advys versocht wort off men niet die butter ende caes soe
wel ende op gelijcke plaetsen souden laten uuytvoeren als des harinck
ende is geresolveert ende bij de vroetschap goet gevonden datmen zo
verre die harinck noch uuytgevoert wort oic den butter ende caes
op gelijcke plaetsen als den harinck sal laten uuytgaen onder sulck
licent als ‘t selve mach verdragen, mits dat men eerst die van Zuyt
Hollant van ‘t selve zal adverteren bij eenige uuyt dit quartier te
committeren.
[41]

[in marge:Jacob Dircxsz ende Lobbart Coren opte dachvaert tot Hoorn.]
Voorts heeft die vroetschap Jacob Dircxsz. ende Lobbrant Coren secretaris
gecommitteert opten dachvaert tot Hoorn geleyt te compereren die voorgaende
resolutie voor advys inne te brengen daer op ende andere voorvallende
saken te resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen.

[in marge:Sonneberch dat restant van Scorel te transporteren.]
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren Willem van Sonnenberch sullen
transporteren alsulck recht d als die stede heeft an ‘t restant dat
die van Schorel van de fortifficatie inden jaere LXXIII gedaen den
stede schulden zijn mits dat zij daer inne bedingen sullen zo doenlick es
dat de selve Sonnenberch tot behoeff van de stede affstant zal doen
van ‘t recht dat hij an Mattecham pretendeert te hebben.

[in marge: Bierdragers loon te verhogen.]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om mit die bierdragers te
handelen ende haer loon wat te verhogen.

[in marge Jan de Grebber boschdraeger een pensie ses gld, ’s jaers]
Voorts is Jan de Grebber bosdraeger bijde vroetschap gegunt
dat hij van nu voortaen boven die vrije huyshuyer van de
stede genieten zal een jaerlicxe pensie van ses gulden ‘s jaars .
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[in marge: Noch clm gld. over Hollant op interest te lichten.]
Op huyden den xxist octobris XVc LXXXV in communicatie van vroetschap geleyt
zijn sekere missive vande Staten van Hollandt in date den xiiijde deser
verhalende dat daer so tot vervallinge van de reductie vande vendelen als
betalinge van andere lasten van de oorloge te cort compt iiijm duysent gulden
volgende den staet daer van overgehouden ende den vroetschap voorgelesen ende datmen
om ‘t nodelicxte vandien te vervallen souden bewilligen in clm gulden over
Hollant te vinden bij repartitie over die steden op interest onder belofte van
rembourssement uuyte verpondinge vande jaere 87: is bij de vroetschap
goet gevonden dat die gedeputeerde deser stede opten dachvaert gaen sal
insisteeren opte geconcipieerde uuytvoeringe van seker quantiteyt van vivres
den Rijn op om daer uuyt te vinden omtrent iiijc duysent ende zoo men
‘t selve niet mach staende houden, dat hij dan insisteeren dat men xx off xxxc sout
souden laten uuytgaen den Rijn op ende daer op stellen vic off xc gulden op yder
hondert, ende hij ‘t selve noch niet mach staende houden, dat hij in sulcken
gevalle mede sal moiegen bewilligen inde voors. clm gulden in’t conditie
dat dit quartier haere quote zal moiegen vinden bij sulcke middelen als
zij best sullen connen te wege brengen: oic dat men expresselick zal persisteren
zo verre die uuytvoeringe van de harinck niet wort belet dat men oic
die butter ende caes op gelijcke plaetsen zal laten uuytgaen.

[41.v.]
[in marge: Nieuwe geconcyreerde inpost offgeslagen.]
Soe veel angaet d’imposten uytdragen van zijde, goude, lakenen,
collaterale successien, vercopinge van immeubele goeden, op den asijn ende
linnen lakenen om daer mede te vervallen ‘t cort tot ijc duysent gulden
ter maent etc. heeft die vroetschap die voors. imposten offgeslagen ende goet
gevonden dat men om ‘t selve cort te vinden zal verpachten d’impost
van de consumptie van ‘t sout, oic dat die gedeputeerde deser stede
zo veel angaet d’impost van de linnen lakenen hem sal conformeren
den meesten stemmen mits dat men die selve sal geven op die bleeck.

[in marge:Cromhout opte dachvaert,]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Reynier Cromhout
burgermeester om opten dachvaert in Den Haege geleyt te compereren
die voorgaende resolutie voor advys inne te brengen daer op ende
andere voorvallende saken te resolveren ende hem te conformeren den
meesten stemmen.
[in marge:Van de rentmeester Boot.]
Op huyden den xxxste octobris XVc LXXXV in communicatie vande vroetschap geleyt
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zijnde sekere missive van ‘t collegie van ‘t Noorderquartier daer inne
verhaelt wort dat die rentmeester Boot sekere missive van den hove
geobtineert daer inne ‘t collegie belast wort opten ixde novembris
te compereren voor meester.Pelgriun van Loon als commissaris omme mitten voors.
Boot te accorderen etc. Is goet gevonden also die selve missive naer
inhout simpel bevel dat men den dach zal laten overstrijcken ende off
‘t collegie andermael bescreven worde dat hij noch niet en sullen
compereren sonder voorgaende bescrijvinge van de magistraten van desen quartier.

[in marge: Jacob Dircxsz gecontinueert.]
Heeft voorts die vroetschap Jacob Dircxsz. gecontinueert in’t
collegie van desen quartiere voor het aenstaende halff jaer onder
die conditie dat die vroetschap haer nominatie vrij zal zijn inde
toecomende electie vande wet.

[in marge: Bewillicht inde uuytsprake van Zijne Exelentie.]
Op huyden den xvide novembris XVc LXXXV soe is in communicatie van de vroetschap
geleyt sekere missive van de Staten van Hollant in date den viide deser
maent ende bij de vroetschap in aensieninge van de groote noot ende behoefte
van penningen bewillicht inde uuytsprake bij Zijne Exellentie ende andere heeren
opten iide deser maent gedaen ende den vroetschap voorgelesen als te weetene
dat men bewillicht inde clm gulden mitsgaders inde uuytvoeringe
van ‘t sout ende andere waeren geen eetwaren noch munitions van oorloge
zijnde ende dat alleen die Rijn op ende dat die goeden opte vaert verbodempt
sullen worden om alle frauden te verhoeden ende dat men anhouden zal dat
ten minsten een off twee uuyt dit quartier neffens andere gecommitteerden
gestelt mochten werden opte vaert om opsicht te nemen opte voors. uuytvoeringe
ende soe die andere steden mede inde voors. clm gulden bewilligen dat men
[42]
mitte andere steden van desen quartiere zal communiceren bij wat middelen men die
quote van dit quartier sal best vinden, oic aen te dienen dat die
frauden die bij die van Zeelant werden gepleecht mochten werden verhoet
mitsgaders oic an te houden dat geen eetwaren zo wel harinck als
anderen uuytgevoert worden ende te protesteren zo ‘t selve geschiet dat men
den butter ende caes op gelijcke plaetsen sal laten gaen als den harinck.

[in marge: Goede opsicht opte impost te nemen ende ’t placcaet te renoveren.]
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert haer gedeputeerde opten
dachvaert gaende om te helpen voirsien tegens alle frauden die inde
imposten worden gepleecht ende te bewilligen inde renovatie ende executie van
‘t placcaet mits dat die burgermeesteren van alle steden in Den Haege haer lieden
sullen presenteren ende aldaer gelijckelick eedt doen om ‘t voors. placcaet ende middelen
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te helpen hanthaven.

[in marge: Impost opte asijn, linnen lakenen.]
Ende aengaende die nieuwe geconcipeerde middelen opte imposten als
Van de verhoginge van de impost van ‘t bestiael swaere bieren,
collaterale successien vercopinge vande onroerende goederen etc. vint die
vroetschap goet dat men die selve middelen zal offslaen ende alleen
bewilligen inden impost van de asijn van de linnen lakenen ende op’t
innecommen van de zijde fluwelen goude lakenen ende manufacturen.

[in marge: Cromhout ende pensionaris opte dachvaert.]
Sijn voorts Reijnier Cromhout burgermeester ende doctor Boyemer
pensionaris gecommitteert om opten dachvaert in Den Haege te compereren
die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer op ende andere
voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren den meeste
stemmen.

[in marge: Waaraen controlleurs stellen sal.]
Op huyden den xxviijste novembris 1585 is in communicatie vande vroetschap
geleyt sekere missive vande Staten van Hollant daer inne geordonneert
es ende versocht wort dat die stede alhier boven die contrerolleur tot
Saerdam noch een binnen deser stede wilde ontfangen, ende es bijde
vroetschap goet gevonden dat burgermeesteren sullen rescriberen hoewel
men niet lievers en saegen dan dat den impost vande l gulden opte c sout
in ‘t reyn gebrocht werden nochtans overmits op andere plaetsen
alsnoch geen ordre en is gestelt, dat men den contrerolleur noch opde
Saerdam noch binnen deser stede zal admitteren voor dat oic gelijcke
contrerolleurs gestelt sullen sijn binnen Enchuijsen Hoorn Medemblic
ende Edam daer mede soutketen zijn, mitsgaders een tot Campen een
in den Eem, een tot Muyden, een tot Amsterdam ende een op Sparendam
als weesende plaetsen van consumptie ende deurvaert.

[42v]

[in marge: De impost van de consuptie van ’t sout te innen.]
Voorts also die panluijden den impost vande consumptie van ‘t sout genoten
ende die burgeren deser stede die selve betaelt hebben, soe zijn
burgermeesteren geauctoriseert om die selve vande panluyden te innen
ende bij weygeringe den onwilligen daer voren te executeren, mits
dat burgermeesteren den selven panluyden sullen behulpelick zijn om
te recouvreren die xviic gulden bij haer den ontfanger de bije betaelt.
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[in marge: Hoe men die quote van de qartieren vinden zal inde clm gld]
Voorts also alle die stede bewillicht hebben inde clm gulden extra
ordinarie te vinden bij repartitie over die steden ende over sulcx die
quote van dit quartier gevonden zal moeten werden: Zoe es goet gevonden
dat men opten dachvaert tot Hoorn zal voorwenden van die rentmeester
te auctoriseren om die voors. quote te lichten op interest ende so ‘t selve
niet en can gevallen dat die gedeputeerde deser stede hem sal
conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Die questie tegens Croon en rechtsgeleerde te submiteren.]
Is mede geresolveert dat die stadt die questie van Cornelis Willemz.
Croon beroerende zijne rekening ende interest van zijne voorscoten penningen
aling ende al sal submitteren aen D.Boyemer pensionaris ende noch
een ander rechtsgeleerte mits dat meester Frans van Nes daer toe
niet en zal werden gebruyckt overmits hij van te voren inde
sake geadviseert heeft.

[in marge: ’t Redrest van ’t placcaet ende anderen opte ophalen van des geneene land impost]
Op huijden den xiiijde decembris 1585 in communicatie vande vroetschap
geleyt zijnde sekere missive vande Staten van Hollant in date die xde
deser maent inhoudende verscheyden pointen ende eerst zo veel angaet
‘t redres van ‘t placcaet ende d’ordonnantie opte verpachtinge van des
gemeene lants middelen, heeft die vroetschap ‘t selve placcaet mittet
redres daer op ende opte ordonnantie vande imposten gemaect goet gevonden
sonder dat zij nochtans bewillicht in eenige verhoginge van eenige
imposten welverstaende dat die grossiers van wijnen ende panluyden uuyte
keeten ofte kelders bij de gesworen dragers sullen moigen doen
halen ende in haer huysen brengt ende bij de cleyne mate uuytsluyten mits
eerst daer van den behoirlicken impost betaelt hebbende.

[in marge: Ordonatie opte impost van ’t sout asijn ende linnen lakenen.]
Soe veel angaet de ordonnantie gemaect opte consumptie van ‘t sout
asijn ende linnen lakenen worden de selve geapprobeert mit conditie
dat d’impost van ‘t sout niet hoger gestelt zal worden als op die ton
thien stuyvers, oic dat men de selve impost van ‘t sout zal verpachten elcke
stede mitte dorpen daer onder sorterende ende dat de selve dorpen d’ impost
sullen betalen in handen vande pachter vande stede daer onder zij sorteren
alwaert dat zij ‘t sout uuyt een ander stadt gehaelt hadden, Mede dat men
wel letten zal op’t sout dat die buyssen vande harinck commen overhouden.
[in marge: Nieuwe imposten offgeslagen.]
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De imposten opte collaterale successien vercopinge vande onroerende goederen
op t dragen van sijde goude lakenen mitte dependentien vandien
worden om sekere merckelicke ende beweechelicke redenen offgeslagen.
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[in marge: Middelen om ’t placcaet ende ordonnantie van de imposten te onderhouden.]
Omme de ordonnantie ende ’t placcaet opten opheve van de imposten gemaict
ende geredresseert volcomelick te effectueren, zo vint die vroetschap
goet dat ’t selve placcaet ende ordonnantie te vollen gearresteert zijnde
eenen dach geleyt zal worden op die welcke precise alle die magystraten
van alle die steden sullen voor die staten compareren ende gelijckelick bij
solempnele eede beloven ’t selve placcaet ende ordonnantie in alles
te onderhouden ende den overtrerders van dien te doen straffen. Voorts dat in’t
vernieuwen van de magystraten officieren zal worden belast den
selven eedt te augmenteren ende daer inne te doen besweren die
observantie van ’t voors. placcaet ende ordonnantie .

[in marge: D’instructie voor Zijne Excellentie Graeff Maurits.]
Soe veel angaet d’instructie voor Zijne Excellentie Graeff Maurits
van Nassauw als gouverneur, capiteyn generael ende admirael
over Hollant ende Zeelant, heeft die vroetschap geauctoriseert
haere gedeputeerden opten dachvaert gaende te anhoiren d’advysen van
d’andere steden ende hem te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Van de grave van Lijcester.]
Ende zo veel angaet d’auctoriteyt dienen den Grave van Lijcester
als gouverneur generael souden geven, verstaet die vroetschap dat
men den selven gouverneur sulcke last zal geven als hem volgende
het tractaet met haere Majesteyt gemaict competeert.

[in marge: Cromhout ende pensionaris opten dachvaert.]
Sijn voorts Reynier Cromhout burgermeester ende D. Boyemer pensionaris
gecommitteert om opten dachvaert den xvien deser in Den Haege geleyt
te compareren die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer
op ende andere voorvallende saken te resolveren ende hen te conformeren den
meeste stemmen.

[in marge: Croon brieven te verlenen.]
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Is voorts geresolveert dat die stede Cornelis Willemsz. Croon
van de acht hondert gulden off so veel min off meer als hem bij nae
alinge submissie bij uuytsprake van rechtsgeleerden es toegevonden
zo voor ’t geene hem bij slote van rekening quam als ´t interest
vandien behoirlicke brieven sal verlenen te betalen op vier
eerstcomende maye daegen also die poortere Geersen ende die van
Suyt-Scherwout daer van te voren tot het vervolgen van de processen
tegens die van Warmerhuysen ende Noort-Scherwout beroerende het
leggen van de verlaten ruym soeveel verscoten hebben als haer portie
soude bedragen.

[in marge:’t Loon van de sackedragers te verhogen.]
[in marge: Van de coeckebackers.]
Is mede geresolveert dat men het loon van de sackedragers op
elck last een stuyver sal verhogen ende dat zij van’t breken van’t sout sullen
genieten van’t hondert vier stuyvers, des sullen sij ’t selve sout moeten
breken ende geen bier off drinckgelt van eenige burgers off
vreemde luyden moegen eysschen off nemen in eenige manieren
op privatie van haer dienst. Ende angaende die coeckebackers sullen
burgermeesteren daer op den excijser horen ende so hij geen interest pretendeert
den selven coeckebackers accorderen haer tonne meel te doen wercken
bij den geenen die’t haer gelieft mits eerst die tonnen bij den excijser ofte
meter angebrocht ende getelt zijnde.

[43 v]

[in marge: Vreemde schippers off te leggen.]
Is voorts den schippers deser stede geaccordeert dat /zij/ zo wat
stede schippers den schippers deser stede op vreemde havens
vrachten annemende offleggen, oic der selver steden schippers
op vreemde havenen vrachten annemende binnen deser stede sullen
moegen offleggen, oic dat zij alle dorpen schippers binnen deser
stede op vreemde havens vrachten annemende moegen offleggen,
welverstaende dat alle vreemde schippers hier ter stede geladen
ofte ledich scheeps comende vrij sullen moegen laden alrehande
waeren /om/ op haer eygen haven die goederen te voeren opte verbeurte
van de selve vracht ende drie gulden t’appliceren an drien volgende die caert.

[in marge: Geen vreemde schippers in’t veer te varen voor datse 3 jaer poorter geweest zijn.]
Voorts dat gheene vreemde schippers van nu voortaen in´t
Amsterdammer veer sullen moegen ge..en varen voor ende alleer zij drie
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jaeren poorteren deser stede geweest zijn.

[in marge: Souck vreijheyt van officien.]
Is voorts Anthonis Willemsz. Souck rentmeester van de
Graeffelickheyt van Egmont gegont gedurende zijne
rentmeesterschap vrijheyt ende exemptie van burgermeesterschap
schepenschap/doom/ ende andere burgerlicke officien.

[in marge: Aerian Doedensz. Vrijheyt.]
Is mede Adriaen Doedesz. geaccordeert ende gegont dat
hij op gemeene comparitien uuyte vergaderinge van de
vroetschap sal moegen absenteren sonder verbeuren off yet
te genieten maer als daer eenige sware saken voor handen
zijn ende op’t compareren groote boeten gestelt worden zo sal hij gehouden
zijn mede te compareren.

[in marge: Trijn Symons conventuael het achterstal te betalen.]
Op huyden den xvien decembris XVCLXXXV soe is bij de vroetschap
geresolveert dat Dirck van Foreest rentmeester van de bagijnen goeden
Trijn Symonsdr. van Haerlem eertijt conventuael van’t jonge
hoff zal op drie jaeren achtereenvolgende betalen die drie jaeren
pensie die haer resteren van de tijt dat zij binnen A Haerlem haer
onthielde bij haer vader om hem in zijn sieckte te assisteren mits
dat ‘t eerste jaer van betalinge verscenen zal sijn ie january 87.
[in marge: Burgermeesteren geauctoriseert sekere landen in de Bergermeer in de cste penning
te verlichten.]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert omme sekere landen
in de Bergermeer die in de cste penning te hooch gestelt zijn naer
voorgaende enqueste daer van gedaen wat te verlichten so zij
in alle billickheyt ende gelyckheyt bevinden sullen te behoiren.

[in marge: Van de auctoriteyt van de grave van Lijcester.]
Op huyden den xxixen decembris XVCLXXXV in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van ’t collegie van ‘t Noorderquartier
mit seker concept van de ampliatie van de auctoriteyt die men Zijne Excellentie
den Grave van Lijcestre als gouverneur generael zal geven. Is

44
119

goet gevonden ’t inhouden van de selve concepte te approberen ende voor
resolutie in de vergaderinge van de Staten van Hollant inne te
brengen mits dat het vierde artikel gecommitteert zal worden in’t
eerste ende die veranderinge alzo gedaen zijnde dat in’t leste van
’t vierde artikel gestelt mach worden op expresse condicien dat mijn heeren
van Alcmaer verstaen dat hier deur den collegie in’t Nooorderquartier
voor otlicke jaeren geerigeert ende gestabilieert over al niet en
zal worden gederogeert.

[in marge: Beroerende meester Geraert Boot.]
Soe veel angaet ’t mandement bij meester Geraert Boot geobtineert,
is goet gevonden dat men sal rescriberen also hier een camer van
rekeningen gedurende den trouble es geweest, dat daer den raet
provinciael geen indicature off en behoirt te hebben, niet te min
omme te voldoen, dat men zal presenteren dat die rekeningen vande voors. Boot
gerecoleert worde bij die gene die over die rekeningen geweest
hebben, ten overstane van twee uuyte camer vande rekeningen
in Den Haege, ende twee uuyten Hove van Hollant, mits dat de
selve Boot zal restitueren die penningen bij hem van dit quartier
ontfangen, ende cautie stellen om te voldoen ’t geene hij bij slote van
rekeningen ten achteren compt, ende zo hij te boven compt dat men hem
’t selve zal voldoen.

[in marge: Jacob Dircxsz. opten dachvaert tot Hoorn.]
Heeft voorts die vroetschap Jacob Dircxsz. gecommitteert omme
die voors. resolutien opten dachvaert tot Hoorn inne te brengen,
daer op ende andere voorvallende saken te resolveren ende hem te
conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Beroerende den impost van ’t sout.]
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert burgermeesteren
om sulcx in den impost van de l [50] gulden op’t hondert sout te doen
ende een collecteur van dien sulcx te belasten als zij tot vorderinge
vande neringe deser stede bevinden sullen te dienen.

[in marge: Van de offslach ende ancleven van dien.]
Is mede goet gevonden dat burgermeesteren Cornelis Vrericxsz.
den offslach mitte meer visch vloten zeevischbancken ende het
huysgen voor dit toecomende jaere van LXXXVI in pachte
sullen laten volgen voor de somme van twee hondert ende ses gulden.
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[in marge: Jacobum predicant absolutelick an te nemen.]
Op huyden de xxxen decembris XVCLXXXV is bij de vroetschap geresolveert dat men Jacobum Louwemannum predicant zijnen dienst zal
continueren ende absolutelick annemen onder gelijcke stipendium als d’andere
predicanten mit een vrije woninge.

[44 v]

[in marge: Also die harinck uuytgevoert wort dat men butter ende caes op gelijcke plaetsen als
den harinck sal laten gaen.]
Op huyden den xxen january XVcXXXVI in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van 't collegie van 't Noorderquartier vermeldende
dat niettegenstaende bij de Generale Staten is geresolveert dat geene
eetwaeren uuyt dese landen en souden moegen uuytgevoert werden,
eenige schippers namelijk twee binnen Rotterdam ende vijff binnen
Amsterdam sekere pasporten verleent zijn omme mit haere schepen
geladen mit harinck te moegen trecken nae Hamburch die tot Hoorn
ende Enchuysen gearresteert zijn, ende also bij de gecommitterden
van desen quartiere in de vergaderinge van de Generaliteyt tot meermalen
expresselick verclaert ende geprotesteert es dat men den butter ende caes
op gelijcke plaetsen als den harinck souden laten uuytvoeren;
soe es bij de vroetschap goet gevonden dat men de voors. scepen mitten
harinck sal ontslaen ende den butter ende caes onder seker convoygelt
bij 't collegie van desen quartiere daer op te stellen sal laten gaen
ende uuytvoeren op gelijcke plaetsen als den harinck wort gedaen
ende dat men opte penningen daer van comende sal negocieren om het
bootsvolck daer mede te betalen.

[in marge: Jacob Dircxsz. op ten dachvaert tot Hoorn.]
Is voorts Jacob Dircxsz. gecommitteert omme op ten dachvaert tot Horen
geleyt te compareren die voorgaande resolutien voor advys inne te brengen
daer op ende andere voorvallende saken te resolveren ende hem te conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: cxxxiiim gulden op interest te lichten.]
Op huyden den xxxen january XVcLXXXVI in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date den xxiien
deser, daer inne verhaellt wort dat (overmits die belastinge staende
opte gemeene middelen ende assignatie van betalinge daer op uuyt sake
van gecoste viures ende andre provisie gedaen) tot furnissement van de
121

quote van die van Hollant in de iicduysent gulden ter maent over die vier
contribuerende provintien bewillicht, op interest gelicht soude moeten werden
omtrent cxxxiiim £ op te verpondinge van de jaere 87; is bij de vroetschap
goet gevonden dat die gedeputeerden deser stede opten dachvaert gaende,
sullen insisteren dat in minderinge van de quote van Hollant behoiren te
comen die betalinge van de garnisoenen ende andere extraordinaris contributien
bij die van Hollant opgebrocht ende soe verre bij goet deuchdelick bewijs
blijckt dat boven die selve penningen noch merckelicke somme ten achteren
compt; dat in sulcken gevallen die gedeputeerden deser stede in de
oplichtinge van 't selve cort op interest sullen moegen bewilligen zoe
verre die gedeputeerden van d' andere steden van desen quartiere
daer inne consenteren, indien niet daer van rapport te nemen an de vroetschap.

[in marge: Geconcipieerde eedt ordonnantie opte generale middelen continuatie van de
lasten.]
Voorts angaende 't consenteren van de geconcipieerden eedt makinge van de
ordonnantie opte generale middelen van de wolle ende zijde lakenen, opte linnen
lakenen, asijn, sout, seep ende twee stuivers opte tonne bier, mitsgaders
continuatie van de lasten opte gemeene middelen staende; heeft de
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vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden omme den voors. eedt te mogen
consenteren ende oic in de continuatie van de lasten opte middelen staende
mitsgaders oic in’t maken van de ordonnantie opte voors. middelen, welverstaende
dat zij luyden sullen insysteren, dat ’t sout niet meerder sal worden beswaert
als mit x stuyvers opte ton voor die consumptie ende vier gulden op ’t hondert
gaende van de een ende dat de impost van de l gulden zal te niet zijn, maer
indien zij ’t selve niet mogen staende houden, dat zij in sulcken gevalle die sake
sullen moegen submitteren ofte haer conformeren mitten meeste stemmen.

[in marge: Cromhout ende pensionaris opten dachvaert.]
Sijn voorts Reynier Cromhout ende Doctor Boyemer pensionaris gecommitteert opten dachvaert den xxix sten deser maent in Den Haege geleyt
te compareren die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen
daer op ende andere voorvallende saken te resolveeren ende haer te conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: Brederode vrijheyt van excijs.]
Is voorts heer Walraven, heer van Brederode Cloetinge etc.
bij de vroetschap gegont vrijheyt van alle stadts excijsen.
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[in marge: De pensie vande pensionaris verhoocht.]
Op huyden den xxsten february XVC LXXXVI soe es bij de vroetschap geresolveert dat men Frederick Boymer pensionaris nae die expiratie
van dit lopende jaere voor den tijt van drie jaeren tot een pensie
sal laten volgen, in de plaetse van de iiicl gulden die hij nu geniet
ses hondert gulden jaerlicx mits dat hij sal beloven dat hij gedurende
die selve tijt an niemant hem zal verbinden buijten consent ende
believen van de vroetschap ende dat daer van seker acte gemaict zal worden.

[in marge: Den scutterien die gracht ende middelcingel.]
Heeft voorts die vroetschap den schutterien gegont die
visscherie in de stadsgracht ende die binnen cingel mit
die conditie dat zij die selve gracht niet en sullen mogen
bevisschken noch doen bevisschken anders dan mitte schakel
ende werp net.

[in marge: Middelen om ’t cort van de quote te vinden.]
Op huyden den lesten februarii XVCLXXXVI in communicatie van de vroetschap gelyt
zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date den xixen deser maent
inhoudende verscheyden middelen omme te vinden ’t cort van de quote van Hollant
in de iic duijsent gulden bij de vier contribuerende provintien ter maent bewillicht.
Is geresolveert ende goetgevonden dat men die belastinge opte verpondingen
van de jaere 86 staende sal continueren ende laten verscieten op te verpondingen
van de jaere 87 ende die belastinge van ’t jaere 87 op ’t jaer 88. Ende
dat men uuyte selve verpondingen van de jaere 86 sal suppleren ’t cort
van de quote van die van Hollant ende also die penningen van de voors. verpondingen
soe haest niet opgebrocht connen worden soe vint die vroetschap goet
dat men die belastinge opte gemeene middelen staende voor de maent van
maert ende april sal continueren ende alle die gemeene middelen vande selve
maenten tot die quote van Hollant employeren mits dat die selve belastingen
uuyte voors. verpondingen 86 sullen offgedaen worden omtrent september naest comende.

[45 v]

[in marge: Dubbelt horengelt offgeslagen.]
Voorts aengaende ’t horengelt ende besayde landen voor het aenstaende halff
jaer te dubbleren; es bij de vroetschap offgeslagen, maer zo verre
Zijne Excellentie den butter ende caes op neutrale landen laet gaen dat men
in sulcken gevalle hoewel dit quartier ten uuyterste prejudiciabel
in’t dubbleren van ’t horengelt ende besayde landen sal bewilligen, maer
anders dat men die verpachtinge van ‘t selve dubbelt horengelt hier
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niet sal toelaten.

[in marge: Negociatie op Spangnen.]
Soe veel angaet die pointen gestelt bij maniere van vragen angaende
de negociatie op Spangnen; verstaet die vroetschap dat het Zijne
Excellentie competeert, om daer op sijne verclaringe te doen, ende soe daer
inne bij de Staten yet wort geadviseert, sullen de gedeputeerden deser
stede hem mogen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: D’ impost van l gulden op ’t sout, xii stuyvers opte zeep ende 2 stuyvers opte tonne
bier mitsgaders de xxv oorlochscepen bij Zijne Excellentie versocht off te slaen.]
Aengaende die missive van Zijne Excellentie daer inne hij versouckt boven
die iic duijsent gulden ter maent noch in sijne handen gestelt te
worden den impost van de l gulden op ’t hondert sout, xii stuyvers opte tonne
zeep ende ii stuyvers opte tonne bier, mitsgaders de xxv oorlochscepen
es geresolveert dat men ’t selve mit alle beleeftheijt zal offslaen,
ende dat men Zijne Excellentie, zo verre hij een oorloch offensyff sal willen
te wege brengen zal presenteren, mits ontslagen zijnde van de iic duysent
gulden ter maent, in handen van Zijne Excellentie te stellen niet alleene
die voors. drie spetien, maer oic alle die gemeene middelen, mits
dat Zijne Excellentie sal gelieven te procureren, dat die voors. spetien
ende middelen soe wel in d’ andere provintien als in Hollant in
behoirlicke treyn gebrocht mochten werden, ende ’t selve gedaen
zijnde en twijffelen niet off die selve sullen een groote somme
ter maent opbrengen; ende also Zijne Excellentie tot ’t formeren van
’t leger een merckelicke somme sal behoeven, ende niet soude moegen
vertoeven nae dat de selve spetien ende middelen in d’andere provintien
in treyn gebrocht souden connen werden, dat Zijne Excellentie uuyte
licenten van eenige coopmanschappen, die hij op sulcke plaetsen
als ’t Zijne Excellentie goetvinden zal, soude admitteren in promptis
eenige merckelicke somme sal moegen vinden.

[in marge: Cromhout ende den pensionaris opten dachvaert.]
Sijn voorts Reijnier Cromhout outburgermeester ende docter Frederick
Boyemer pensionaris gecommitteert omme op ten dachvaert den iie
martii in Den Haege geleyt te compareren die voorgaende resolutien
voor advys inne te brengen, daer op ende andere voorvallende
saken te resolveren ende hem te conformeren den meeste stemmen,
mitsgaders omme mitte gedeputeerden van d’andere steden van desen
quartiere te communiceren ten eynde ’t collegie in desen quartiere en sijn
oude auctoriteit ende den ontfanger generael van ‘t selve quartier Jan
Aelbertsz. in sijn oude commissie ende eedt gemaniteneert ende gehouden
mogen werden.
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[in marge: Schoonhoven vrijheijt van excijs en exu.]
Heeft voorts die vroetschap geaccordeert Georgius van Schoonhoven,
ridder, heere van Nijewenrode etc. vrijheijt van exue ende van
alle stadts accijsen, mits dat die selve vrijheijt van excijsen eerst
ingaande sal opte eerste anstaende verpachtinge van de selve excijsen.

[in marge: Huijsarmen een erff opte bagijnenweyt.]
Is voorts den huijsarmen gegont een erff opte oude bagijnenweyt
over die turffmarckt breet xxii voeten ende groot in als omtrent
veertien roeden om daerop een turffschuyer met een rogesolder
te moegen tymmeren.
[in marge: Boven die drie spetien nog cm gulden bij Zijne Excellentie ter maent voor vier
maenten versocht.]
Op huijden den iiii en martii anno XVCLXXXVI in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant mit sekere
remonstrantie van Zijne Excellentie daer inne verhaelt wort dat omme een
veltleger te formeren die ingewillichde contributien niet suffysant genouch
en zijn alwaert zo dat die drie specien als van ’t sout, seep ende ii stuyvers opte
tonne bier in handen van Zijne Excellentie worden gestelt, sulcx dat Zijne
Excellentie boven die voors. drie spetien noch versouckt ter maent cm gulden voor
die maenten van maert, april, maius ende junius, heeft die vroetschap
gepersisteert bij hare resolutie op ten letsten der voorleden maent februarius genomen
ende goetgevonden dat onsse gedeputeerden opten dachvaert zijnde sullen anhouden
ten eynde die gemeene middelen ende andere specien soe wel in d’andere
provintien als in Hollant in behoirlicke treyn gebrocht moegen werden ende
dat men alle die selve (mits ontslagen zijnde van de iic duysent gulden ter maent)
in handen van Sijne Excellentie zal stellen ende soe bevonden wort dat de
selve niet suffysant en zijn, dat dan die van Hollant in ’t geene te cort
compt haere quote in redelickheyt te stellen sullen opbrengen ende zo
daer notelicken eenige penningen in promptis tot oplichtinge van nu chrijschs
volck van node sullen sijn, sullen daer van anhoiren d’opinie van
d’andere steden ende haer conformeren mitte selve ten waer eenige steden
rapport naemen in welken gevalle zij oic ’t selve sullen doen.
[in marge: Furnissement van de iide quote.]
Voorts angaende ’t prompt furnissement van de iide quote van die van Hollant tot
onderhout van de oorloge heeft die vroetschap mede gepersisteert bij
haer voorgaende resolutie desen angaende den lesten februarii genomen ten waer
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eenige andere middelen voorgewent worden min prejudiciabel sullen
de gedeputeerden deser stede in sulcken gevalle haer daer mede
mogen conformeren.

[in marge: Vroevrou.]
Heeft voorts die vroetschap geavoyeert het accoort bij
burgermeesteren met Aeltgen Cornelisdr. vroevrou van Delft gemaict
als te weetene dat zij genieten zal vrije huijshuyer van
alsulcken woninge als burgermeesteren haer angewesen hebben mit
noch een pensie van xlii gulden ’s jaers mits dat zij den armen gratis
zal dienen.

[46v]

[in marge: Verponding van de stede bij anticipatie op te brengen]
Op huyden den xide martii anno XVc LXXXVI soe heeft die vroetschap
gehoirt hebbende 't rapport van haere gedeputeerde geweest hebben
op ten dachvaert in Den Haege geconsenteert dat die stede omme te
furneren 't cort ende quote van die van Hollant inde iic duysent
gulden ter maent, bij anticipatie sullen opbrengen die verpondingen
van de jaere LXXXVI so veel die huysen angaet ende andere goeden
binnen die muyeren van de stede begrepen te weeten een derdicxt part
ende d'andere twee derdicxten tegens den xde aprilis Ende also
die penningen uuyte verpondingen so haest niet opgebrocht connen werden
so is goet gevonden dat die gedeputeerde deser stede opten dachvaert
tot Hoorn sal anhouden ende ondersoecken off aldaer eenige penningen bij
't cantoir sijn daer uuyt die verpondingen van de stede in’t geheel of
deel betaelt mochen werden. so niet so werden burgemeesteren
geautoriseert de selve penning op interest te lichten tot lasten van de
stede te weeten het eerste derdicxt voor vier maenten ende d'andere
twee delen tot Karsmisse ende die selve dan uuyten penningen van de
verpondingen te rembourseren.

[in marge: Van de ontfanger Jan Aelbertsz. Raet]
Is mede geresolveert dat die gedeputeerde dese stede tot Hoorn
op ten dachvaert gaende voor advys sullen inbrengen dat die rentmeester
Jan Aelbertsz. Raet sal gecontinueert worden tot 't ontfanck
van de verpondingen ende van de vier stuivers opte tonne bier tot betalingen
van des gemeene lants rente ende dat men hem daer voren een
goet tractement zal accorderen, maer die wijlen die gemeene
middelen in handen van Zijne Excelentie sijn gestelt ende den ontfanch
van dien niet mit de anderen ontfanck gemeen heeft, dat de selve
rentmeester hem van de voors. ontfanck der gemeene middelen mit alle
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beleeftheyt sal ontslaen.

[in marge: Cromhout opten dachvaert tot Hoorn]
Heeft voorts die vroetschap gecommiteerd Reynier Cromhout oud
burgemeester omme opten dachvaert den xiide deser maent tot Hoorn
geleyt te comperen die voorgaende resolutien inne te brengen
mitsgaders oic omme te anhoiren 't geene bij meester Willem Bardesen
van de wegen Sijne Excelentie ende Graeff Maurits geproponeert sal
worden ende op allen 't selve te helpen resolveren ende hem te
conformeren den meeste stemmen.
[in marge: cm penningen omme te slaen]
Is voorts geresolveert dat men omme te vervallen de verpondingen daer in
dese stede es gestelt een cm penningen sal colleteren over huysen ende
landen binnen Alcmaer ende jurisdictie van dien gelegen te weeten
over de huysen opte huyer van maji 86 tot maji 87 ende over de
landen opten vruchten van de jaere 86 ende sijn tot collecteurs van den
geordonneert Pieter Olijfsz. ende Jan Symonsz. onder gelyck salaris
als de voorgaende cm penningen gecollecteert sijn.

[47]

[in marge: Jan Aelbertsz tottet ontfanch der middelen te induceren.]
Op huyden den xviide martii anno XVcLXXXVI in communicatie van de vroetschap
geleyt sijnde sekere missive van de doctor Frans Maelson weesende in Den Haege
daer inne hij verhaelt die swaericheyden die te verwachten staen. so verre
Jan Aelbertsz Raet het rentmeesterschap vande gemeene middelen aff seyt
volgende voorgaende resolutie. so is goet gevonden omme de selve swaericheyden
te verhaelen dat men Jan Aelbertsz.zal induceren den voors. ontvanch voor
een half jaer te willen annemen mit die condicie dat hij in geen verder
continuatie naer het anstaende half jaer sal treden sonder voorgaende
consent van de magistraten van dese quartieren ende dat over sulcx die
selve magistraten goet tijts voor dexpiratie van 't selve half jaer
bescrieven sullen worden om rypaelde opten selve saken gelet ende
gedisponeert te werden.

[in marge: Verhogingen van 't bestiael]
Is voorts bij de vroetschap bewillicht in de verhogingen van de import
van 't bestiael van de xxste penning opten xiiste penning..
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[in marge: Auditeurs van de rekeningen van de cste penning]
Sijn voorts IJsbrant Allertsz. Jan Cornelisz., Comans Jan Claesz.
ende meester Jan Adriaensz. geordonneert om die rekening van
Pieter Gerits z. ende Jan Symonsz. colletteurs van de cste
penning te hoiren, te sluyten ende te teyckenen.

[in marge: Acht stuyvers op te tonne bier]
Op huyden den xxiste Martii XVcLXXXVI in comminucatie van de vroetschap geleyt
zijnde hoe dat die commissen van Zijne Excelentie gecomen op te verpachtingen van de
gemeene middelen die burgemeesteren verthoont hadde bijde Staten van Hollant
bewillicht te zijn in de verpachtingen van de acht stuyvers op te tonne bier inde
plaetse van vier stuyvers tot betalingen van de gemeene lants renten. Zoe
es bijde vroetschap alhoewel die selve daer inne niet bewillicht heeft
gehadt nochtans omme die hoge noots willen inde voors. acht stuyvers bewilligen
onder die conditite so 't selve in andere stede niet en wort verpacht dat
't selve zal comen tot profijt deser stede.

[in marge: xx stuyvers opte smale ton hout]
Van gelijcke van de consumptie van 't hout op elcke smale tonne twintich
stuyvers is mede daer inne bewillicht. Mit die conditie mede so 't selve in
andere steden niet en wort verpacht ofte so hooch niet gecollecteert, dat 't selve
alhier binnen dese stede mede zal cesseren ofte comen tot profijt van de stede.

[in marge:Dubbelt horengelt]
Soe veel angaet die verpachtinge van dubbelt horengelt dat die voors.
commissen versouckt te verpachten over mits Zijne Excelentie bewillicht heeft
inde uuytvoeringen van butter ende caes op Bremen Hamburch ende voorts
oostwaerts op Rowanien ende voorts westwaerts. op Engelant, Schotlant
ende andere landen. Soo es bijde vroetschap in’t selve dubbelt horengelt
bewillicht mit die conditie zo verre die voors. uuytvoeringen niet en
geschiet op behoirlick licent. dat men in sulcken gevallen die huysluyden
van de helft van 't voors. horengelt sullen worden ontlast ende die pachters niet
verder gehouden zijn als die helft van de pacht op te brengen.

[47v]
[in marge: iiiic duysent gulden bij zijne Excelentie tot een veltleger versocht off geslagen]
Op huyden den viideaprilis anno XVc LXXXVI in communicatie van de
vroetschap geleyt sijnde sekere missive van de Staten van Hollant
in date den marty lestleden. In houden verscheyden pointen ende eerst
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van de resolutie op rapport genomen van iiiic duysent gulden eens
Zijne Excelentie te accorderen tot irectie van een veltleger etc. Is byde
selve vroetschap verclaert dat zij niet en connen accorderen inde voors.
iiiic duysent gulden ende dat men 't selve daeromme sal off slaen ende dat
die gedeputeerde deser stede opten dachvaert gaende sal insisteren
dat die butter ende caes onder behoirlick licent ende bij generale
openbare lijste uuytgevoert mochte werden waer uuyt zij verkopen
dat wel een merchelicher somme gevonden zal werden want sonder
't selve die van Alcmaer niet alleen niet een vermogen eenige
verdere contributien opbrengen maer de sullen oic niet comen furneren
haere verpondingen.

[in marge: halve horengelt te employen tot extraordinaris lasten]
Voorts van de halve imposten van de horende beesten ende besuyde landen te
employeren tot vervallinge van de logysgelden turff kaerssen, sceepvrachten
ende andere extaordinaris lasten heeft die vroetschap daer inne bewilligt
zo verre die butter ende caes op behoirlick licent ende bij generale ende
openbare lijsten uuytgevoert wort ende anders niet.

[in marge: middel tot betalinge van de gemeene lantsrenten]
Voorts omme tot betalinge van de renten opt lant van Hollant staende inne
andere extraordinaris lasten ommeslach te maken opte voet van de verpondingen
over die huysen ende goederen binnen die muyeren van de stede alleene
te weeten een derdixt van de gehelen ommeslach: Is bijde vroetschap
't selve off geslagen ende geraden gevonden dat men daer toe sal employeren
die cortage van de renten opte stede staende.

[in marge: Van de consiscatien]
Van ordre te stellen op te consiscatien auctoriseert die vroetschap haere
gedeputeerde opte dachvaert gaende hem dies angaende te conformeren den
meeste stemmen.

[in marge: Lossrente en de lijffrente te lichten.]
Voorts van bij willigt vercopinge ende onwillige settingen tot lasten
van 't lant lossrente te lichten die penningen selve ende lijffrenten de penningen
xiiii om daer mede te betalen ende off te doen die penningen op interest
lopende etc.es 't selve bijde vroetschap offgeslagen.

[in marge: Manifacturen in Hollant gemaect.]
Aengaende van eenige imposten te stellen opte manifacturen in
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Hollant gemaect heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerde
opten dachvaert gaende hem dese angaende te conformeren den meeste
stemmen.
[in marge: De penningen anno 84 tot ontset van Gendt geleent te continueren.]
Voorts van de penningen anno 84 tot ontset der stadt Gendt geleent
off die sullen worden gecontinueert sonder interest dan off daer van
interest betaelt sal worden. Vint die vroetscap goet dat die selve
penningen voor alsnoch op in sonder interest gecontinueert sullen worden.

[48]

[in marge: Van de rogge nae Antwerpen gesonden]
Voorts om uuyt wat middelen die rogge nae die vlote gesonden om
binnen Antwerpen gebracht te werden. betaelt sal worden uut
die vroetschap goet dat die selve rogge betaelt sal worden uuyte
verpondingen van de jaere LXXXVI.

[in marge: De pensionaris opten dachvaert]
Heeft voorts die vroetschap gecommiteert D. Friderick van Boyenier
pensionaris om opten dachvaert in Den Haege den viiiste deser maent
geleyt te comperen die voorgaende resolutien voor advys inne te
brengen daer op ende andere voorvallende saken te helpen resolveren
ende hem te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Anthonis van Vliet vrijheyt van excijs.]
Heeft voorts die vroetschap gegont Joncheer Anthonis van Vliet
vrijheyt van verpondingen ende van alle stadts excijsen mits dat de
selve vrijheyt van escijsen ingaen zal als die in voors. excijs
weder verpacht worden.

[in marge: Navigatie op spangen ende uuytvoer van butter ende caes.]
Op huyden den xxi aprilis anno XVcLXXXVI in communicatie van de
vroetschap geleyt sijnde sekere missiven van 't Noorderquartier mitten
ingeleyden placcaet bij Sijne Excelentie den Grave van Leycester
uuyt gegeven daer bij zijne Excelentie schijnt te verbieden die navigatie
op Spangien mitsgaders den uuytvoer van butter ende caesen. Is goet
gevonden dat de gedeputeerde deser stede opten dachvaert tot Hoorn
gaende voor advys sullen inbrengen dat men geraden vint dat men mit de
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publicatie van 't voors. placcaet sal surceren Sijne Excelentie bij sekere
gecommiteerde doen remonstreren die groot swaricheyden schade ende
interest die 't lant van Hollant ende bijsonder dit quartier staen ten
verwachten niet alleene deur 't verbot van de uuytvoer van butter ende
caes maer oic van de navigatie ende dat men vervolgen sal die
remonstranten bij dit quartier aen Zijne Excelentie overgegeven.

[in marge: Calff opten dachvaert tot Hoorn]
Heeft voorts die vroetschap gecommiteert Geert Heyndricxsz.
Calff om tot Hoorn opten dachvaert te reysen ende aldaer het voors.
advys inne te brengen daer op ende andere voorvallen saken ten
resolveren ende hem te conformern den meeste stemmen.

[in marge: Van een pampier-molen.]
Is voorts Jan Jacobsz. du Bois bijde vroetschap geaccordeert
dat hij een pampiermolen mit een huys ende woninge zal mogen
stellen tusschen de ton ende 't huys ter lucht ende dat die stede binnen
xx jaeren niet zal consenteren datter meer gelijcke pampiermolens
inden banne van Alcmaer gestelt worden ende dat hij oic indien hij
d’selve molen stelt zal genieten vrijheyt van de schutterie.
[in marge: xxiiiim te lichten bij den quartier.]
Op huyden den ixde maji 1586 in communicatie van de vroetschap geleyt sijnde
sekere missive van 't collegie van 't Noorderquartier mitsgaders oic sekere
missive van 't Suyderquartier, daer inne versocht wort middelen te ramen
om te vinden xxiiiim gulden wesende die quote van dese quartiere inde cxlm
die op interest gelicht soude werden tot voldoeningen van de quote van die
van Hollant. Voort die maent van maji verclaert die vroetschap dat niet
mogelick es over mits die coopluyden van geen ontbloot zijn die voors. penningen ten
furneren off op interest te lichten.

[48v]

[in marge: Van ’t horengelt.]
Aengaende d'inposten van de horende beesten ende besayde landen es goet
gevonden dat men van dit quartiers wegen ande dorpen ende pachters
sal scrijven dat zij niet meer als enckel horengelt betalen ende ontfangen
also die uuytvoeringen van butter ende caes niet en gesciet ende onder
die conditie alleen in’t dubbel horengelt bewilligt is.
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[in marge: Jacob Dircxz. gecontumeert.]
Heeft voorts die vroetschap Jacob Dircxz. gecontumeert in 't collegie
van 't Noorderquartier voor het aenstaende half jaer.

[in marge: Lobbrant Coren opten dachvaert tot Hoorn.]
Is voorts Lobbrant Coren secretaris gecommiteerd opten dachvaert
tot Hoorn te reysen die voorgaende resolutie voor advys inne te brengen,
daer op ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hen te conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: Dat schepenen mede sullen compereren.]
Is mede geresolveert dat schepenen van nu, voortaen mede inde vergaderingen
van de vroetschappen compereren sullen ende in alle saecken haere stemmen geven,
mits dat zij mede de eedt sullen doen van secreet te houden 't geene
inde vergaderingen gehandelt ende geresolveert wort sonder 't selve
tot eeniger tijt te moigen reveleren.

[in marge: Visitatoirs opte tresoriers rekeningen van de jaere 85.]
Heeft voorts die vroetschap geordonneert Claes Theusz., Jan
Cornelisz.Comans, Cornelis Claesz.Druyff, Harck Jansz.van Houthen,
Jan Claesz. ende meester Jan Adriaens ende tot visitatoirs van de rekeningen
van Dirck van Foreest tresorier van de jaere LXXXV mitsgaders
van de fabryck van de selve jaere.

[in marge: Cornelis Jansz. Nijenburg een van de drie sleutelen van de perivilegens
te bewaken.]
Is voorts Cornelis Jansz. van de Nijenburg gecommiteerd om in de plaetse
van Maerten Lobbrants z. sig mede neffens Rietwijck ende Jan
Cornelis z. comans een van de drie sleutelen van de pervilegens te bewaken.
[in marge: Van de iiiic duysent gulden bij Zijne Excelentie versocht.]
Op huyden den xiide maji anno 1586 in communicatie van de vroetschappen geleyt
zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date den iiiide ende sekere
missive van 't Noorderquartier in date de xde deeser maent maji is geresolveert
eerst belangende die iiiic duysent gulden bij Zijne Excelentie extraordinaire
versocht, verclaert die vroetscap dat zij in de selve voor dese tijt niet en
connen bewilligen ten waer cm gulden gevonden opten inpost van de
lakenen ende dat d'andere iiic duysent Haere Majesteyt gelieffde te versnelen
ende 't lant bij te leggen op redelick interest voor de tijt van twee,
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drie ofte vier jaeren soo men 't selve mit Haere Majesteyt best souden connen
accorderen.

[in marge: Van de verpondingen.]
Angaende die verpondingen van de jaere 86 dat men bij de magistraten van
desen quartieren zal anhouden opte vergaderingen tot Hoorn ten eynde
men lichtenissen mochten vercrijgen inde verpondingen van dese quartieren also
niet mogelick es overmits het inhouden van butter ende caes aen de vijlen
prijs vandien die verpondingen op te brengen ende oic onredelick es dat men
de selve soude opbrengen also gescapen es zo daer geen uuytvoeringen
van butter ende caes gesciet dat d'eygenaers van de landen gansch geen
betalingen en connen gecrijgen.

[49]

[in marge: Van de collegien.]
Is mede goet gevonden dat men in de vergaderinge van de magistraten van
dese quartieren in communicatie sal leggen van de collegien van acht in
Zuyt-Hollant ende vijff in 't Noorderquartier uyt 't tractement begrepen inde
staet bij die van Zuyt-Hollant over gesonden.

[in marge: Gecommiteerde opten dachvaert tot Hoorn]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Reynier Cromhout,
Jacob Dircxz. ende die pensionaris Boyenner, omme opten dachvaert
tot Hoorn te compereren die voorgaende resolutien aldaer inne te
brengen mitsgaders om te anhoren die propositie van doctor Frans
Maelson opte selve te resolveren zo sij tot meesten dienste van den
lande bevinden sullen te dienen en in gevalllen van swaricheyt
rapport te nemen.

[in marge: Van de verpondingen]
Op huyden den xxste maji 1586 in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van de collegie van 't Noorderquartier mitsgaders die
missive van de gedeputeerde van dese quartiere opten dachvaert in DenHage: Is geresolveert dat men zal psisteren bij voorgaende resolutie
als dat die verpondingen opgebracht sullen werden volgens ’t redrest
bij de commissien anno 83 ende niet volgens d'uuytspraken bij de heeren
van de Mijle Nijenburg etc. gedaen: Ende also die van 't Zuyderquartier
haere sommatien uuytgesonden hebben dat men daeromme insisteren
zal dat dit quartier van 't jaer 85 ende 86 elcke jaer xvm gulden
zal genieten.
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[in marge: Ordonantie opte vergaderingen van de Staten.]
Op huyden den xxste junii anno 1586 bij de vroetschapppen in deliberaten
geleyt zijnde sekere missive van de gecommitteerde Rade van Staten
van Zuyt-Hollant in date de xiiii de der selver streckende tot een
dachvaert in Den Haege tegens de xxiiiste desselfs maents
Junii ende voor 't eerste beroerende het concept van de ordonnantie te
te observeren in de vergaderinge van de Staten van Hollant ende die
ordre bij de selve geprescribeert hebben die vroetschap die selve
hoiren lesen ende goet gevonden.

[in marge: Instructie op te collegien.]
Aengaende d'instructie van de respective collegien zo in Zuyt-Hollant als
West-Vrieslant ende Noorderquartieren hebben insgelijcx die van de
vroetschap d' selve instructie goet gevonden.als dat d'voors. respective
collegien sullen bestaen uit getal van personen daer inne begrepen
dan dat die personen alleenlick gescoren ende genomineert sullen werden
alle gelijck uuyt die respective quartieren ende soe ten selven
daege desen ende andere pointen van bescrijvingen angaende een missive
van de gecommitteerde raden tot Hoorn was gearriveert: Worde goet
gevonden dat 't selve point tot Hoorn geleyt soude werden in naerde
communicatie

[49v]

[in marge: Cortinge van de renten over den stede.
[in marge: te solliciteren d'uytvoeringe van butter ende caes.]
Soe veel betreft het point van de cortinge van de renten over die
stede persisteren die vroetschap bij de voorgaende resolutie die angaende
genomen. Accorderende die cortingen over die renten van 's lantsdomeynen
offslaende het versouck daer bij gedaen tot fortifficatie van eenighe
steden ende plaetsen in wegen en manieren als inde selven pointen als
gestelt. Vinden met te weyniger goet dat men mit alle diligentie
solliciteren an Zijne Excelentie het uuytvoeren van caes ende butter op
behoirlicke ende dragelijcke licenten ende dat van de penningen daer uuyt
procederende een bequamen somme totte fortifficatie van de voors. plaetsen
soude worden geemployeert naer eysch van de sake.
[in marge: iic peerden ende iic pioniers]
Aengaende 't vde artikel van de pointen van bescrijvingen sprekende van iic
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paerden ende iic pioniers. Is geseyt dat die gedeputeerde hen die
angaende soude conformeren mitte meeste stemmen altois te letten
oft wort begeert over Hollant alleen off over die vier contribuerende provintien in’t generael.
Opt vide artikel van de bescrijvingen vinden 't selve goet ende oirbaerlick
ende over sulcx te lasten heure gedeputeerde hem te conformeren
mitte meeste stemmen.

[in marge: Verhoginge van de 3 spetien]
Roerende die drie spetien van verhogingen op’t sout, zeep ende 2 stuyvers opte
tonnen biers. Te vernemen wat 't selve voor een verhoginge
zij ende ingevallen die selve niet nieus en zij
hem te conformeren mitte meeste stemmen ende zoe
verre 't selve van nieus versocht wort te nemen rapport.
[in marge: Van de iiiic m pont bij zijne Excelentie extraordinaire versocht]
Betreffende die iiiic duysent pont bij Zijne Excelentie extraordinaire
begeert tot oprichtinge eens veltlegers: Te persisteren bij de
voorgaende resolutien ende soe verre die selve geen effect en
soude connen sorteren. Als dan te consenteren dat een hondert
duysent gevonden soude werden opten impost van de wollen
lakenen ende die andere iiic duysent gulden uuyt die verpondingen
van de jaere 87 ende 88. Ende so verre dese angaende eenich
ander middel voorgeslagen sullen die gedeputeerde sulcx over
scrijven ende verwachten rescriptie.

[in marge: Gecommiteerde op ten dachvaert]
Sijn gecommiteert opten dachvaert in Den Haege die
out burgemeesteren Calff ende die pensionaris Boymer.
Ten selve dage es mede in communicatie van de vroetschap geleyt
sekere missive van 't college in’t Noorderqaurtier ende opte
pointen daer inne verwant geresolveert eerst angaende

[50]

[in marge: Van de munten voor West-Vrieslant]
't Stuck van de munte dat men alsnoch mit goede voege soude vervolgen
‘t recht van de voors. munte opte voet als 't selve begost es requirerende D.Frans van Maelson mit alle diligentie hier inne te
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procederen inde vergaderingen van de Staten-Generael opte naem van
West-Vrieslant./ Oic mit dreygemente van ingevalle dat d'voors.
munte niet goet willichlick worde geaccordeert dat men niet soude
consenteren inde publicatie van de placcate opt stuck van de munte te
emaneren,/ Doch dat men daer bij so seer starck niet soude persisteren
dan zo verre eenigen alsulcke placcaten mochten ancomen dat men
die selve soude laten publiceren onder expressen protestatie van daer
deur niet te pervidiceren aende hebbende gerechticheyt van de munte.

[in marge: Van de submissie]
Aengaende die ordonnantie geconcipieert opte vergaderingen van de Edelen
ende gedeputeerde der steden in Hollandt vonden die selve goet mits
dat die van West-Vrieslant daer inne worden bekent naer
behoiren ende roerende het point van submissie dat inde plaetsen
van over-stemmen van de twee derde deel etc.soude worden geaccordeert
daer die drie deelen eens waeren dattet vierendeel soude
over stemminge lijden ofte submitteren.

[in marge: Die oude voet in beyde collegien van Zuyt-ende Noort-Hollant te observeeren.]
Voorts advoyerende het concept van de overgesonden instructie voor
die twee collegien mits daer inne insgelijcs bekent zijnde
voor West-Vrieslant ende in plaetse van dat twee uuyt
Zuyt-Hollant gecommitteert soude werden in West-Vrieslant ofte
Noorderquartier et e contrarie dat 't selve soude ceesseren ende dat men
zoude observeeren de oude voet.

[in marge: Cortinge van de renten opte steden te employeren totte fortifficatien]
Op huyden die lesten junii 86 in communicatie van de vroetschap geleyt
zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date de XXVI
der selver maent daer inne versocht wort omme te vervallen
die fortifficatien van eenige frontier steden dat men zal bewilligen
off in twee deelen van een derdendeel van een verpondingen off
in 't corten van de renten opte steden staende./ Is bijde vroetschap
goet gevonden dat men daer toe sal gebruycken die cortingen
van de renten staende op’t landt van Hollant opte domeynen ende opte
steden van Hollant in’t particulier.

[in marge: Lant te vercopen tot vervullingen van de verpondingen.]
Is mede bij de vroetschap geresolveert dat men sekere landen zal
vercopen omme daer mede te vervallen die quote deser
stede inde verpondingen ende zijn daer toe gecommitteert Jan
Cornelisz.Comans, Cornelis Willemsz.Croon ende meester Jan Aeriansz. ende
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zo dat daer geen lant vercoft kan werden dat men dan sal
collecteren een cste penning / Ende dat men mitte eersten sal voort
varen omme te collecteren die cste penning van de landen.
[50v]
[in marge: dat die op ten dachvaert reysen haer stucken sullen burgermeesteren overleveren]
Is mede geresolveert dat niemant opten dachvaert geweest
hebbende, ordonnantie gegeven zal worden voor ende alleer
hij zijn stucken den burgermeesteren overgelevert ende den selven
van alles rapport gedaen zal hebben.

[in marge: auditeurs opte rekeningen van de collecteurs van de poorteren Geerssen]
Sijn voorts Reynier Cromhout, Jan Cornelisz. Comans ende Cornelis
Willemsz. Croon gecommitteert omme te hoiren ende te sluyten
die rekeningen van de collecteurs van poortere Geerssen
Voorts dat burgermeesteren Aerian Rabbi ende Cornelis Lakeman sullen
belasten haere rekeningen te doen tusschen dit ende den 1en augusti
eerstcomende opte verbeurt van twee gulden van elcke dach dat zij in
gebreke sullen sijn de voors. rekeningen te doen.

[in marge: Dirck van Foreest een lijffrente brieff te verlijen]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om Dirck van Foreest
van de iic gulden die hij den stede op xii ten hondert op interest heeft gedaen
mitsgaders van de c gulden die hij nog den stede bij leggen opbrengen zal een
lijffrente brieff opte stede te verlijen ende daer van te geven
van de c gulden, xiiii gulden op zijn twee kinderen lijff ende langstlevende
van beyden.

[in marge: remonstrantie aen zijne Excelentie beroerende die navigatie ende uuytvoeringe van
butter ende caes]
Op huyden den 17en july 1586 in communicatie van de vroetschap geleyt
zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date der xiiien
deser ende eerst beroerende 't redres van de remonstrantie aen zijnen
Exellentie over te geven beroerende die navigatie, is bij de vroetschap
inde selve remonstrantie bewillicht mits dat inde selve mit
uuytgedructe woorden versocht zal worden d' uuytvoeringe van
butter ende caes ende dat daer inne verhaelt zal worden de redenen ende
die nootsakelickheyt vandien ende dat in sulcken gevalle drie
uuyten noorderquartier ten sijne voors. sullen worden gecommitteert.

[in marge: van de fortifficatien van frontier steden]
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Aengaende 't cort boven die geconsenteerde middelen totte fortiffcatie
van eenige frontiersteden ende forten gepersisteert die vroetschap
bij de middelen voormaels ten fijne voors. bewillicht ende zoo men
die fortifficatien volmaect zijnde bevint dat deselve niet
suffissant en zijn, dat men dan eenige verder zal raemen.
[in marge: van de iiiic duysent gulden]
Belangende de iiiic duysent gulden zijne Excelentie extraordinare geaccordeert,
persisteert die vroetschap bij haer voorgaende resolutie ende belangen
van eenich prompter middel te vinden om de penningen tegens die
ancomste van de ruyteren te furneren en siet die vroetschap geen
promter middel dan die selve te vinden mit consenteringe
van de uuytvoeringe van butter ende caes onder behoirlick
licent ofte dat haer majesteyt die selve penningen op gracelick
interest versciete

[in marge: Calff ende Boyemer opten dachvaert in den Haege]
Sijn Gerrit Heyndricxz. Calff ende die pensionaris Boyemer
gecommitteert opten dachvaert in den Haege te reysen die voorgaende
resolutien voor advys inne te brengen daer op ende andere
voorvallende saken te resolveren ende hem te conformeren den meesten
stemmen.

[51]
[in marge: die Engelsche soldaten in te nemen]
Opten naestlesten july anno 1586 is bij de vroetschap collegialiter vergadert
weesende geresolveert dat men die Engelsche soldaten leggende voor
den boom zal innemen ende mit logyse accommoderen, achtervolgende 't bevel
van zijne Excelentie die Grave van Leycester.
[in marge: ce penning over die huysen]
Voorts es geresolveert dat men een ce penning zal ommeslaen ende collecteren
over die huysen binnen Alcmaer gelegen, omme daer mede te vervallen
die notelicke oncosten, zo tot onderhout van de Engelsche soldaten
als anders, ende zijn tot collecteurs vandien geordonneert, Cornelis
Jansz. van de Nyenburgh als de basgen ende Pieter Thomasz, onder gelijck
sallaris als voorgaende collecteurs genoten hebben.

[in marge: gelt op lijffrenten te mogen lichten]
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Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert sekere penningen op lijfrenten te
lichten op een off twee lijven zo die burgermeesteren, die connen
becommen ende zij den stede oirbaerlicxte bevinden sullen
[in marge: die xixm te lichten op interest]
Op huyden den viien augusti 1586 in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van de gedeputeerden voor 't noorder quartier daer inne vervaet
zijn sekere pointen ende eerst omme te furneren die xixm libra wesende die quote
van desen quaertiere in de cm libra die in promptis moeten opgebrocht worden
tot betalinge van de ancommende ruyteren ende knechten, is goet gevonden dat die
rentmeester geauctoriseert werde die selve op sijn credyt te lichten op
interest onder belofte van remboursement uuyte verpondinge van de
jaere 87 ende soe die rentmeester de selve op zijn credyt niet en can
becomen dat die selve penningen alsdan gelicht sullen worden bij interpositie
van 't credyt van de respective steden.

[in marge: van de munte]
Voorts zal die gedeputeerde deser stede gaende opten dachvaert tot Hoorn
aenhoiren 't rapport van doctor Frans Maelson beroerende de munte ende
te insisteren dat de selve munte binnen Alcmaer als wesende de
hooftstadt van 't noorderquartier gestelt ende geordent mochte werden ten minsten
voor die drie eerste jaeren

[in marge: nieu collegie van admiraliteyt in dit quartier niet te ontfangen]
Ende belangende die admiraliteyt daer van een nieu collegie van seven
personen binnen Hoorn soude zijn geordonneert daer onder eene soude zijn
uuyt Vrieslant, een van Gelrelant, een van Utrecht, een uuyt Vlaenderen
etc, vint die vroetschap niet geraden 't selve collegie te admitteren als consisterende meest van uuytheemsche personen die volgende die pervilegie van de lande
geene offitien moegen bedienen maer dat men zijne Excelentie zal remonstreren
dat 't collegie van desen quartiere die selve admiraliteyt genouchsaem souden
connen bewaeren ende mits dien te versoucken dat 't selve collegie daer toe
geauctoriseert mochte werden gelijck zij voormaels ende toch noch toe
hebben gedaen omme alle onnutte costen te schouwen

[in marge: van de abdyer monincken]
Sal oic die gedeputeerde opten dachvaert tot Hoorn gaende onderstaen die
gelegentheyt van 't versouck bij de abdyer monincken gedaen beroerende
die helft van de alimentatie van 't jaer LXXXIII ende 't selve gedaen zijnde
hem te conformeren den meesten stemmen
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[51v]

[in marge: Heyn de Beff]
Belangende 't versouck van Heyn de Beff vint die vroetschap goet dat men
't selve zal offslaen

[in marge: van cruyt ende lonten]
Ende belangende 't pulver ende lonten voor die soldaten van desen quartier
vint die vroetschap goet dat men dien aengaende zal scrijven aen
zijne Excelentie ende versoucken dat den selven gelieve daer inne te
voorsien

[in marge: Aelbert Cornelisz. Comans versouck]
Voorts angaende 't versouck van Aelbert Cornelisz. Comans sal hem die
gedeputeerse deser stede opten dachvaert gaende naerder informeren
van de sake ende 't selve die vroetschap rapporteren

[in marge: Calff ende Coren opten dachvaert]
Sijn voorts Gerrit Calff ende Lobbrant Coren secretaris gecommitteert te
reysen opten dachvaert tot Hoorn die voors. resolutien voor advys
inne te brengen daer op ende andere voorvallende saken te resolveren
ende hen te conformeren den meesten stemmen
[in marge: noch een ce penning over huysen ende landen omme te slaen]
Is voorts bij de vroetschap verclaert ende geresolveert dat men
boven die ce penning den xien marty lestleden over huysen ende landen
geconsenteert omgeslagen te werden noch een ce penning over huysen
ende landen in desen jaere 86 ommeslaen ende collecteren sal geleyck
alrede es begost.

[in marge: Jan du Bois 't lant te gunnen tot een papiermolen]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om mit Jan du Bois te
handelen van 't lant tot een papiermolen mit een huys ende schuyer
daer op te stellen bij hem versocht ende ten uuytersten hem zo veel
lant gratis te laten volgen, voorts 't selve lant van wegen
die stede te copen ende mit Dieuwer Louwen te accorderen
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[in marge: advoy van de vercopinge van 't leproeshuys lant]
Heeft voorts die vroetschap geavoyeert die vercopinge van 't lant
bij de Langerijm bij de regenten van 't leproeshuys ende Jan
Cornelisz. van der Nyenburch gedaen

[in marge: vergaderingen van de Staten ende instellinge van de collegien]
Op huyden den xxiiiien augusti anno 1586 in communicatie van de vroetschap geleyt
zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date den xviiien deser
mit verscheyden pointen daer op men tegens den xxven deser die resolutien
souden innebrengen inde vergaderinge ten selven dage inden Hage geleyt.
Ende eerst van de vergaderinge van de Staten ende instellinge van de collegien
zo in 't zuyder als noorderquartier, etc. persisteert die vroetschap bij haer
voorgaende resolutien dien angaende genomen
[in marge: die iiic duysent gulden anno 84 opgebrocht te reduceren tot renten]
Voorts aengaende die iiic duysent gulden bij de steden van Hollant anno 84
bij leeninge opgebrocht tot ontset van Gendt te reduceren tot losrenten
den penning xii ende lijffrenten den penning ses op een lijff, etc. es bij de vroetscap
offgeslagen ende so dese stede daer inne wort overstempt dat de gedeputeerde
als dan sal versoucken staet van de voors. leeninge ende nemen rapport om
naerder mit zijne principalen daer van te delibereren
[in marge: cm gulden opte wolle lakenen]
Ende angaende 't iiie point te persisteren bij den consente gedragen van de cm gulden
te vinden opten impost van de wollen lakenen ende zoe verre zijne Excelentie
die selve daer uuyt niet en soude connen becommen eenige van de heere
staten ofte van de rentmeesters te committeren omme die negociatie daer op ten fyne
als voren daer op te doene ende in gevalle van insouffissantheyt daer toe te
verbinden eenige van de andere middelen

[52]

[in marge: van de personen uuyt eenige steden vertrocken]
Belangende ‘t ve point mentionerende van de personen uuyt eenige steden sonder consent
van de magistraten vertrocken te bewaren in gevalle van eenige quotisatie
ofte capitale impositie in de steden daar zij uuyt vertrocken zijn, etc
es bij de vroetscap offgeslagen

141

[in marge: van de brouwerie op Texel]
Beroerende ’t versouck van die van Texel belangende haere brouwerie vint
die vroetscap goet dat men haer ’t selve zal accorderen, maer dat men
’t versouck van Schagen zal offslaen

[in marge: van de arresten die in Vrankrijck te verwachten staen]
Aengaende ’t vie artikel van te verhoeden die schade die de coopluyden op
Vranckrijck traffyckerende souden moegen lijden uuyt sake van de arresten
ende represalien die aldaer zo uuyte oude als nieuwe beschadichtheden
souden moegen vallen, sal die gedeputeerde deser stede hem van de
sake naerder informeren ende so het om een cleyntgen te doen es hem
conformeren mit d‘ andere steden

[in marge: ordonnantien in ’t synode in den Hage gemaict]
Belangende die kerckelicke ordonnantien gemaict in de vergadering van ’t nationael synode gehouden in den Hage deur last van zijne Excelentie heeft
die vroetschap haere gedeputeerde gelast hem in desen te conformeren
den meesten stemmen

[in marge: middel totte notelicke fortifficatien]
Aengaende ’t viiie artikel van een derdendeel van de contributie van de verpondinge
over den steden tot vorderingen van de notelicke fortifficatien es affgeslagen
ende gepersisteert bij de cortinge van de renten op ’t lant van Hollant op te
domeynen ende steden in ’t perticulier staende

[in marge: personen te nomineren tot procureur generael ende inden raet provinciael]
Belangende die nominatie te doen van eenige bequame personen so tot
raet in den provintialen raedt in de plaetse van camerlinge als
tot procureur generael in de plaetse van Calff heeft die vroetschap
geauctoriseert haere gedeputeerde omme eenige bequame personen
daer toe te nomineren houdende voor gerecommandeert Willem van Sonnenberch
tot procureur generael

[in marge: de pensionaris op ten dachvaert]
Heeft voorts die vroetschap gecommiteert D. Frederick van
Boyemer, pensionaris, omme te reijsen op ten dachvaert in den Haege ende
aldaer die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer op
ende andere voorvallende saken te resolveren ende hem te conformeren
den meesten stemmen
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[in marge: dat de stede den panluyden een derde pert van duysent gulden te bate zal comen]
Is voorts op ’t versouck van de panluyden geresolveert, dat die stede
tot opmakinge van de noorder Versteensloot mitten anckeren vandien den
voors panluyden te bate zal comen een derde pert van duysent gulden
te betalen op drie halve jaeren daer van may 87 ’t eerste weesende zal

[in marge: beroerende die tymmeragie van Claes Harcxz ende Joris Gerritsz. benoorden die
kijffbrug]
Op huyden den iien septembris XV-C LXXXVI is op ’t versouck van Claes Harcxz. ende
Joris Gerritsz. geresolveert dat zijluyden mit haer tymmeragie sullen moegen
voortgaen op haer eygen gront zoe verre zijluyden gerechticht zijn maer dat
zijluyden niet verder sullen mogen tymmeren over de steygers ofte ’t water voor ende
alleer zijluyden den stede daer van gecontenteert zullen hebben mits dat zijluyden het
somerhuysgen dat zij van de gevel totte platinge toe sullen maken niet sullen mogen
offbreken noch eenige verder deurganck maken, dan bij consent van de vroetscap
wel verstaende dat burgermeesteren ende gerechte eerst sullen inspectie van ’t werck nemen
ende ingevalle van geene groote swaricheyt off perindicie voor de stede ofte
buyeren van de westzijde van de Houtil mittet selve voortvaren
[52v]

[in marge: van de kelder onder ’t huys van Jan Pietersz Verwer bij de sluys]
Sullen voorts burgermeesteren ende gerechte inspectie nemen opte kelder leggende
onder ’t huys van Jan Pietersz. Verwer bij de sluys ende haer informeren van
eenige buyeren daeromtrent wonende ende ’t selve gedaen zijnde mitte voors. Jan
Pietersz. handelen zo zij te rade bevinden sullen

[in marge: die Geestpoort te maken]
Is mede geresolveert dat die stede tegens dan staende somer die
Geestpoort zal doen maken.

[in marge: Cromhout Calff ende die pensionaris op ten dachvaert]
Op huyden den iiiien septembris 1586 soe heeft D. Frederick van
Boeyemer pensionaris geweest hebbende opte laeste vergaderinge in den
Haege den vroetschap rapport gedaen van de onbehoirlicke proceduren binnen
der stadt Utrecht zedert die naeste vier maenten gebruyckt zijn ende die
noch dagelicx gebruyckt worden ende dat tot verminderinge van de lofflicke
reputatie van de Coninklijcke Majesteyt van Engelant, zijne Excellentie tot groote ondienste
van de geunieerde Nederlanden veel andere saecken bij toedoen van eenige
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vreemdelingen beleyt, daer tegens bij de beste ende bequamste middelen
ten dienste van haere Majesteyt, zijne Excellentie ende tot conservatie van de
landen van Hollant dient voorsien ende dat tot dien eynde die edelen
ende die gedeputeerden van alle die steden van Hollant mit volcomen last
souden comen in den Haege den ven deser maent septembris, soe zijn
dien volgende gecommitteert Reijnier Cromhout ende Gerrit Calff oudt
burgermeesteren mitsgaders D. Frederick Boeyemer, pensionaris omme in de
voors. saecke mitte gedeputeerden van de edelen ende andere steden van
Hollant te resolveren, zo zij tot meesten dienste van de lande bevinden
sullen te behoiren, achtervolgende die procuratie bij den pensionaris
ontwurpen den vroetscap voorgelesen ende bij den selven geapprobeert.

[in marge: in twee delen van een derde pert van de verpondinge totte fortifficatie]
Is voorts geresolveert dat die gedeputeerden deser stede op ten dachvaert
gaende, in de twee deelen van een derde pert van de verpondinge totte fortiffcatie van eenige steden ende forten niet en sullen bewilligen voor ende alleer
den uuytvoer van butter ende caes haer voortganck hebbe op
behoirlick licent, ende so sij ’t selve niet connen staende houden, dat zij in
sulcken gevalle in de voors. twee delen van een derde pert sullen bewilligen
mits dat in dit quartier oic die notelicke fortifficatien daer uuyt
betaelt ende gevordert sullen werden

[in marge: Guillaume Mostaert ende zijne commissie]
Is mede goet gevonden dat men Guillaume Mostaert weesende uuytheemsch
ende niet geboren va in de lande niet en sal ontfangen in sijne commissie
die als ontfanger van de kerckelicke ende pastory goeden van zijn Excellentie
heeft vercregen ende dat die gedeputeerden deser stede op ten dachvaert
gaende ’t selve die staten sullen aandienen ende versoucken dat daer
inne voorsien ende den huysluyden bij den selven Mostaert niet verder
gemolesteert en worden

[in marge: van de stadt Campen tegens den noot te victalieren]
Voorts van l lasten rogge ende iim pont cruyt bij dit quartier te copen
op ses maenten dach tot verseckertheyt van de stadt Campen om in
tijden van noot te gebruycken te betalen uuyte gemeene middelen
van desen quartiere is geresolveert dat men an ’t collegie sal
scrijven dat men eerst zal versoucken acte van zijne Excellentie dat die
selve betalinge uuyte middelen alhier mach geschien ende dat zjne
Excellentie gelieve eerst den voors. stadt Campen mit garnisoen genouchsaem
te versekeren.

[53]
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[in marge: van Boot collecteur van de impost van ’t sout]
Voorts also Christoffel Boot collecteur van de impost van de l gulden op 't
hondert sout in presentie van de vroetschap belooft heeft in ’t bedienen van
zijne offitie niet te doen dan bij weete en de consent van burgermeesteren ten
eynde die burgeren alhier niet meer als in andere steden zoude worden
beswaert, zo heeft die vroetschap verclaert dat zij den selven Boot
zo hem yet ter oirsake voors. moeyte zullen indempneren sdes
belooffde die voors. Boot ’t gene voorscreven es secreet te houden en de
niemant te ontdecken
[in marge: van de lxiiim gulden te repertieren over die steden]
Op huyden den xien septembris 1586 in communicatie van de vroetscap
geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerden dezer stede op ten
dachvaart in den Haege daer inne wort verhaelt dat alle die
steden van Hollant hadden bewillicht om die lxiiim gulden die die
van Hollant moeten contribueren in de cm gulden, die opte impost
van de wolle lakenen waeren geconsenteert ende daer op niet gevonden
conden werden te repertieren over die steden, is geresolveert zo
verre mitter daet ordre wort gestelt ende onderhouden opte
uuytvoeringe van butter ende caes op redelick ende drachelick
convoy, dat die gedeputeerden dezer stede in sulcken gevalle daer
inne mede sullen moegen bewilligen

[in marge: belangende ’t opscieten van de vaert bij den ouden inlaech]
Op huyden den xven septembris 1586 in communicatie vande vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerden van ’t noorderquartier
vermeldende dat d‘ ingelanden buyten de slaper waeren geperjudicieert
deur ’t opscieten van de vaert an den ouden inlaech tot versouck van de
soutneringe opgescoten overmits die kadijck te swack es, etc. is
goet gevonden dat men mit vroetschap an de regenten van ’t Honsbosch
sal versoecken dat zij onvermiddert yemants gerechticheyt bij
provisie die kan willen verstarcken ende versorgen tot latare
naestcomende ende dat men dan die sake den hooftingelanden van de Hontsbosche
zal andienen ende sien off men die sake dan eyntelick mit vrintschap zal
can affdoen

[in marge: van munte]
Belangende die munte in desen quartiere daer van meester Willem
Bardesen raet van zijne Excelentie deur bevel van zijne Excelentie
den muntmeester indecs interdictie gedaen heeft ende oic ’t collegie bevolen
niet verder te doen munten, etc. is goet gevonden dat men voor
alsnoch bij voorgaende resolutie zal persisteren ende mitte munte voortgaen
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ende dat men twee an zijne Excelentie zal committeren omme zijne Excelentie
van alles te remonstreren ende confirmatie voor zo vele des
noot zij te versoucken.

[in marge: Rietwyck ende Nyenburgh op ten vergaderinge]
Sijn Willem van Rietwyck ende Cornelis van der Nyenburgh burgermeesteren mit
Jacob Diercxz gecommitteert om op te vergaderinge van de magistraten
van desen quartiere te compereren die voorgaende resolutien voor
advys inne te brengen daar op ende andere voorvallende saken te
resolveren ende haer te conformeren den meesten stemmen.

[53v]

[in marge: van ’t huys op ’t Swynsmeertgen te doen demolieren]
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren dengeene die de tymeragie
begost heeft op ’t Swynsmeertgen belasten sullen mitte selve
tymmeragie niet voor te gaen maer dieselve binnen den tijt van
drie daegen off te breken off dat die stede ’t selve zal doen
demolieren.

[in marge: nieuwe admiraliteyt in desen quartiere niet te ontfangen]
Up huyden den xviiien septembris 1586 in communicatie van de vroetschap geleyt
zijnde sekere missive van de gedeputeerde raden van ’t Noorderquartier daerinne verhaelt wort dat meester Willem Bardesius vanwegen Zijne Excellentie
versocht heeft dat men bij gemeenen advyse die nieuwe gecommitteerde
admiraliteyt in desen quartiere binnen Hoorn wilden doen accommoderen ende
ontfangen, is geresolveert ende goet gevonden dat men alsnoch den nieuwen
admiraliteyt niet en sal admitteren noch ontfangen ende dat men mitten aldereersten twee ofte drie personen uuyt desen quartiere an Zijne Excellentie
ofte an den Rade van Zijne Excellentie zal affvaerdigen die de gerechticheyt van
desen collegie sullen remonstreren ende versoucken dat ’t selve collegie daerinne gemainteneert mochte worden ende dat men die van Amsterdam
van de meeninge van desen quartiere sal adverteren ende versoucken dat zij mittet
accommoderen van de nieuwe admiraliteyt niet willen haesten maer daermede
supersederen voor eenen tijt.

[in marge: ’t versouck van Joris Gerritsz. cum sociis affgeslagen]
Is voorts ’t versouck van Joris Gerritsz. cum sociis ontseyt te weeten dat
zij geen deurganck sullen moegen maken van de Mient tot haer achterhuysen
toe, maer dat ’t selve zal blijven als ’t in voortijden es geweest.
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[in marge: van de procuratie den gedeputeerden mede te geven]
Up huyden den xxven septembris 1586 in communicatie van de vroetschap geleyt
zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date den xviiien
deser inhoudende verscheyden pointen ende eerst belangende de procuratie
den gedeputeerden mede te geven, verstaen die vroetschap dat die
gedeputeerden, opten dachvaert gaende, gelijcke macht sullen hebben
als Cromhout, Calff ende Boeymer bij de leste procuratie gegeven
es geweest, hun totte selve procuratie refererende.

[in marge: van de submissie]
Aengaende ’t point van de submissie in de voors. missive gementionneert,
persisteert die vroetschap bij haer voorgaende resolutie dienangaende
genomen ende haere gedeputeerden mede gegeven opten dachvaert van de
xxven augusti lestleden.

[in marge: Steven Paret hoe men mit hem sal procederen]
Belangende ’t point van Steven Paret ende hoe men mit hem sal procederen,
verstaet die vroetschap dat men opten naem van de Staten van Hollant
den voors. Paret als gedelinqueert hebbende binnen denselven procuratie
bij orderswege van justicie aldaer sal convenieren ende concluderen
tot straffe nae exigentie van zijn misdaet.
Beroerende die iiiic off vc duysent gulden aen Haer Majesteyt te versoucken tot
onderhout van de legere, vint die vroetschap goet dat men eenige an Haer
Majesteyt sal affvaerdigen ende versoucken dat Haere Majesteyt gelieve den landen
in haeren noot te assisteren mitte voors. iiii off vc duysent gulden ende in gevalle

[54]
[in marge: iiii off vc duysent gulden an Haer Majesteyt versoecken]
Haere Majesteyt daertoe niet gebrocht can worden dat men haer zal beloven
binnen twee off drie jaeren nae den oorloge die penningen sonder interest te
restitueren ende daervan behoirlicke brieven van versekertheyt te
verlenen sonder daervoor eenige verdere steden ofte forten in handen van
Haere Majesteyt te stellen ende dat men in alle gevalle sal insisteren dat die
convoyen ende licenten in behoirlicke treyn gebracht werden.

[in marge: de verhoginge van de maentelicke quote off te slaen]
Voorts van de quote van iic duysent gulden ter maent te verhogen tot iic l
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duysent gulden, vint die vroetschap goet dat men ’t selve zal offslaen
overmits die onvermogentheyt van de lande.

[in marge: off men de convoyen ende middelen verder in handen van Zijne Excellentie zal
stellen.]
Voorts off men nae die expiratie van de lesten decembris die convoyen
mitsgaders die gemeene middelen verder in handen van Zijne Excellentie
zal stellen, auctoriseert die vroetschap haere gedeputeerden, opten
dachvaert gaende, te anhoiren d’advysen van de andere steden ende dieselve, gehoirt hebbende in de voors. sake, sulcx te advyseren als
zij tot meesten proffijte van de lande bevinden sullen te behoiren.

[in marge: van de Raeden van Staten neffens Zijne Excellentie]
Aengaende van de Raeden van de Staten neffens Zijne Excellentie gecommitteert te committeren off andere in heure stede te stellen, heeft
die vroetschap ’t selve alsnoch gehouden in surceantie.

[in marge: Calff ende Boeyemer opten dachvaert]
Sijn voorts Gerrit Calff ende D. Boeyemer, pensionaris, gecommitteert opten dachvaert in Den Haege te reysen, die voorgaende
resolutien voor advys inne te brengen, daerop ende andere voorvallende
saecken te resolveren ende hen te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: 2898 - 10 - 0 op lijffrenten te lichten]
Up huyden den eersten octobris 1586, in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de Staten daerinne die stede belast
wort binnen drie dagen op te brengen 2898 - 10 - 0, wesende haere
quote in de lxiim vc gulden die over Hollant opgebrocht moeten werden
in de plaetse van de cm gulden opten impost van de wollen lakenen geconsenteert
die bij de stede op acht ten hondert in ’t jaer gelicht souden werden
ende also burgermeesteren verclaerden dat zij dieselve penningen op acht ten
hondert niet conden becomen, soe sijn burgermeesteren geauctoriseert deselve penningen te lichten op dese stede op xvi gulden ten hondert lijffrenten ten
lijve van een persoon, mits dat de stede eerst zal hebben acte van
versekertheyt van de Staten eer hij deselve penningen sullen overleveren.

[in marge: van de munte]
Voorts also daer seker placcaet van de munte burgermeesteren es behandicht
mit sekere missive daerbij belast wort ’t selve placcaet op morgen
te publiceren ende, also in ’t selve placcaet wort gementionneert
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dat Hollant mit Westvrieslant maer een munte zal hebben, ’t welck
strijte tegens die gerechticheyt van de munte van desen quartiere, soe
es bij de vroetschap omme te verhoeden die desordre die deur weygeringe
van de voors. publicatie souden vallen, geresolveert dat men dieselve publicatie
mede alhier sullen laten gescien onder expresse protestatie ende onvermindert die
gerechticheyt van de munte van desen quartiere daervan die vroetscap
niet en begeert te wijcken.

[54v]

[in marge: de penningen die Foreest onder hem heeft te stellen bij specifficatie]
Sijn voorts Reynier Cromhout ende Jan Claesz. Quinting bij de vroetschap
gecommitteert om die penningen die Dirck van Foreest, tresorier ende rentmeester
van de bagijnen goeden, onder hem heeft bij specifficatie te doen stellen om
daeruuyt ’t verlies dat hij deur d’affsettinge van ’t gelt sal lijden,
te calculeren.

[in marge: van de commissie van Guillaume Mostaert niet te ontfangen]
Up huyden de vien octobris 1586 in communicatie van de vroetschap geleyt
zijnde sekere missive van de gedeputeerden Raeden in ’t Noorderquartier daerinne verhaelt wort dat den oeversten Sonoy, als lieutenant van Zijne
Excellentie, den dorpen belast heeft haer kerckelicke goeden terstont te
brengen ten comptoire van Guillaume Mostaert niettegenstaende ’t verbot
vanwegen den magistraten van desen quartiere denselven dorpen gedaen etc.,
is gepersisteert bij voorgaende resolutie als dat men denselven Mostaert niet
zal ontfangen in sijne commissie ende dat die dorpen haere rekeninge sullen
overleveren an de gedeputeerde Raeden in desen quartiere.

[in marge: Borsele ende Suylecom]
Aengaende ’t versouck van Borsele ende Suylecom, conventualen van de
reguliers tot Blockert, es goet gevonden dat men Borsele om zijne
apprehensie wille sal eerst geven vanwegen ’t gehele quartiere l gulden
ende dat men Suylecom voortaen tot pensie sal laten genieten hondert gulden.

[in marge: die betalinge van ’t achterweesen iii stuyvers van de soldaten in state.]
Aengaende de xxxvii off xxxviii m den soldaten over die leste termijn
van haer achterweesen resterende es goet gevonden dat men die
betalinge vandien in state zal stellen.

[in marge: van de collecteur Hoppesack tot Hoorn]
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Belangende die missive bij de nieuwe admiraliteyt an de collecteur
Hoppesack tot Hoorn gescreven daerbij hij belast wort mit zijne rekeninge
tot Amsterdam te comen etc., verstaet die vroetschap naedermael bij
alle die steden behalven Alcmaer die voors. admiraliteyt ontfangen es
dat die andere steden in de voors. sake van Hoppesack sullen doen
so sij ’t selve voor Zijne Excellentie menen te verantworden.

[in marge: mit munte te supersederen]
Beroerende die munte vint die vroetschap goet dat men onder protestatie
ende onvermindert die gerechticheyt van desen quartier voor eenen tijt
sal supersederen mitte munte ende twee uuyt dit quartier sal committeren
om nae een ervaren ende bequaem persoon te vereysschen om tot een pensionnaris voor desen quartiere aen te nemen die de gerechticheyt van
desen quartiere niet alleene in de sake van de munte, maer in
alle andere saecken zal remonstreren.

[in marge: Rietwyck ende Cromhout opten dachvaert]
Sijn voorts Willem van Rietwyck ende Cromhout gecommitteert om
met Jacob Dircxss. te compareren in de vergaderinge van de magistraten
van desen quartiere ende aldaer die resolutien hiervoren inne te
brengen daerop ende andere voorvallende saecken te resolveren ende
hen te conformeren den meeste stemmen.

[55]

[in marge: van de acte van versekertheyt]
Up huyden den xen octobris 1586, in communicatie van de vroetscap geleyt zijnde
sekere missive van de gedeputeerden deser stede, opten dachvaert in Den Haege
zijnde, mitsgaders die geconcipieerde acte van versekertheyt van de clm libra.
anno 84 bij de steden ende dorpen respective bij leeninge tot ontset van Gendt
opgebrocht, mitsgaders van de lxiim vc gulden van de quote van Hollant in de
vierde cm libra., Zijne Excellentie extraordinarie geconsenteert, opgebrocht die op
lijffrenten op een lijff, den penning ses ende op losrenten den penning xii gestelt sullen
worden
etc., heeft die vroetschap deselve acte goet gevonden ende geavoyeert.
[in marge: xxm gulden ter weeck offgeslagen]
Aengaende die xxm gulden ter weeck voor die maenten van october ende
november tot leeninge van de soldaten ende ruyteren bij Zijne Excellentie
versocht, verclaert die vroetschap dat haer niet mogelick es die
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voors. penningen te becommen, vint daeromme geraden dat men ’t selve zal offslaen.

[in marge: van mit Haere Majesteyt te handelen opte oude procuratie]
Voorts off men den gesanten, gaende nae Engelant, an Haere Majesteyt zal last
geven opte oude procuratie mit Haer Majesteyt te handelen van de souverainete,
verclaert die vroetschap dat zij ’t selve niet en vint ongeraden mit dat
’t selve gesciede opte oude instructie ende zo eenigen ghoet bevonden
dieselve instructie te veranderen ofte rapporte amplieren ende over
sulcx rapport naemen dat zijluyden in sulcken gevalle de gedeputeerden
deser stede mede sullen rapport nemen.
[in marge: van noch cm gulden extraordinarie op te brengen]
Up huyden den 26 octobris 1586 in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van de Staten van Hollant in date den xiiiien deser
maent daerinne verhaelt wort dat opte propositie van meester
Willem Bardesen op ’t behaegen van elcx zijne principalen goet
gevonden es binnen een maent extraordinarie te furneren over
die provintien cm gulden te vinden bij repartitie over die steden mit
copinge van renten als in de leste lxiim vc gulden in den voorleden maent
es gedaen, is goet gevonden dat men ’t selve zal affslaen, overmits
die van Alcmaer niet mogelick es haere quote in de selve somme
te furneren om verscheyden redenen die de gedeputeerde, opten dachvaert
gaende, breder bij monde zal verclaren.

[in marge: beroerende die Goutse sluys]
Voorts angaende die missive van Zijne Excellentie ende ’t versouck van
dijckgraeff ende hoge hemraden van Rynlant nopende het opmaken
van de Goutse sluys etc., es goet gevonden dat men ’t selve zal
offslaen.

[in marge: ordonnantie opte vergaderinge van de Staten]
Ende belangende die ordonnantie zo van de vergaderinge ende besoingne
van de Staten alsoic op ’t instellen van het collegie van de Staten etc.,
persisteert die vroetschap bij haer voorgaende resolutien dienangaende
genomen.

[in marge: die pensionaris opten dachvaert in Den Hage]
Is voorts D. Frederick van Boeyemer, pensionaris, gecommitteert om,
opten dachvaert den 27 in Den Haege geleyt, te compareren die voorgaende
resolutien voor advys inne te brengen daerop ende andere voorvallende
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saken te resolveren ende hem te conformeren mit den meesten stemmen.

[55v]

[in marge: Jacob Dircxss. Gecontinueert in ’t collegie]
Heeft voorts die vroetschap gecontinueert Jacob Dircxss. in ’t
collegie van desen quartiere voor het anstaende halff jaer onder
die conditie dat die vroetschap haer nominatie vrij sal zijn in de
toecomende electie van de wet.

[in marge: den kerckelant off tienden in betalinge te geven]
Heeft voorts die vroetschap den burgermeesteren mitsgaders Cromhout
ende Calff gecommitteert om mitten kerckmeesteren te accorderen ende
haer in betalinge van haer achterstallige renten opte stede
staende lant off thienden in betal te geven zo zij bevinden sullen
best te dienen.

[in marge: van ’t onderhout van Aecht Jansdr.]
Sullen voorts burgermeesteren den vrunden van Aecht Jansdr.,
eertijt conventuale in ’t Jonge Hoff, voor haer ontbieden ende
mit hun accorderen op ’t onderhout van deselve Aecht Jansdr.
zo zij best connen.

[in marge: ’t pesthuys twee beden jaerlicx]
Is voorts goet gevonden ende den regenten van ’t pesthuys geaccordeert
dat zij jaerlicx twee beden deur den stadt sullen hebben,
d’eene vrijdaechs voor Karsmisse ende d’ander vrijdaechs voor
Sint-Jansmisse omme zo ’t pesthuys van notelicke linnen, wollen ende
andere noottruft te versien tegens een tijt van node.
[in marge: in de cm gulden te bewilligen]
Up huyden den iiiien novembris 1586, in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de pensionaris opten dachvaert zijnde
daerinne hij verhaelt dat alle die steden van desen quartiere
bewillicht hebben in de cm gulden die men extraordinarie souden
furneren, is goet gevonden om dat dese stede niet alleen soude schijnen
in weygeringe te zijn, dat men mede van deser stedewegen in de
voors. cm gulden sal bewilligen mit die conditie dat dit quartier haer
quote in deselve zal moegen vinden bij sulcke middele als zij bevinden
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sullen tot minsten quetsenge van deselve quartiere te dienen.

[in marge: ’t convoy van talck te verhogen]
Van ’t convoy van talck te verhogen vint die vroetschap goet
dat men’t selve zal verhogen om die groote dierte eensdeels te
verhoeden.

[in marge: meester Adriaen Cromhout ende pensionaris opten dachvaert]
Sijn voorts meester Adriaen Anthonisz. ende Reynier Cromhout
gecommitteert om vanwegen deser stede te compareren opten dachvaert
in Den Haege ende aldaer mitten pensionaris te anhoiren ’t geene Zijne
Excellentie, belangende zijn vertreck, zal proponeren ende in gevalle van zijn
vertreck te advyseren wie men het beleyt van de gemeene sake
bequamelicxt zal bevelen ende oic van ’t getal van de gedeputeerden,
nae Haere Majesteyt die coninginne van Engelant gaende, te
vermeerderen ende andere voorvallende saecken zo zij bevinden sullen
tot meeste dienste van de lande te dienen.

[in marge: meester Pieter Sel te contenteren]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om meester Pieter Sel van
zijn verdient loon in ’t curereren van de gequetste Engelsche soldaten,
in ’t gasthuys sijnde, verdient tot redelickheyt te contenteren.
Up huyden den xviien novembris XVC LXXXVI, in communicatie van de vroetscap
geleyt sijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date
den xven deser, sijn dienvolgende gecommitteert Reynier Cromhout

[56]

[in marge: Cromhout ende Harck van Houthum opten dachvaert]
ende Harck Jansz. van Houtum omme mitte gedeputeerden van de edelen
ende steden van Hollant te helpen resolveren opte pointen bij Zijne Excellentie
geproponeert ende haer in deselve te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: pensionaris voor desen quartiere]
Is voorts Jacob Dircxss. gecommitteert omme opte vergaderinge van de
magistraten van ’t Noorderquartier te compareren ende aldaer vanwegen
deser stede te avoyeren ’t geene bij de gecommitteerden van desen
quartiere es gedaen belangende het annemen van eenen pensio153

naris voor desen quartiere.

[in marge: van de articulen in ’t leste synode gemaict]
Up huyden den 24en novembris 1586 in communicatie van de vroetschap geleyt
zijnde sekere missive van de Staten van Hollant mit sekere pointen
daerop moet werden geadviseert ende eerst belangende die kerckelicke
ordeninge in augusto lestleden in de synodale vergaderinge in Den
Haege gehouden gemaict, is goet gevonden dat men deselve kerckelicke
ordeninge zal avoyeren in alle haere pointen voorbehouden den
magistraten haere auctoriteyt ende jurisdictie gelijck zij tot haer toe
gebruyckt hebben.

[in marge: geen meerder succoers van volck van Haer Majesteyt te versoucken meer de
souvereynite haer aen te bieden]
Aengaende van de gecommitteerden gaende nae Engelant last te geven
off van Haere Majesteyt verder secours te versoucken off Haere Majesteyt
die souvereyniteyt van de landen te presenteren, vint die vroetschap
geenssins geraden dat men van Haere Majesteyt meerder succoers van
crijschvolck zal versoucken, maer dat men den gedeputeerden, nae
Haere Majesteyt gaende, sal last geven omme Haere Majesteyt die souvereynite
aen te bieden onder conditie ende behoudens die religie, die
privilegien van de lande, zowel in ’t generael als particulier, ende voorts
op sulcke instructie ende capitulatie als den gedeputeerden laestmael
medegegeven es geweest.

[in marge: het tractement van Zijne Excellentie te verhogen]
Belangende ’t verhogen van het tractement van Zijne Excellentie zullen
die gedeputeerden, opten dachvaert gaende, hierop anhoiren de
advysen van d’andere steden ende hem conformeren mitte meeste
stemmen derselver.
[in marge: van de maentelicke quote lm gulden te verhogen]
Van de maentelicke quote lm gulden te verhogen, vint die vroetscap
goet dat men ’t selve vooralsnoch zal affslaen.

[in marge: Wie over ’t crijschvolck zal gebieden]
Wie men zal committeren omme over het volck van oorloge te
gebieden gedurende het affweesen van Zijne Excellentie, vint die
vroetschap goet dat die gedeputeerden deser stede, opten dachvaert
gaende, daertoe sullen moegen nomineren graeff Maurits, indien
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hij tevoren van eenige andere steden genomineert wort, indien
niet den grave van Hogenlo.
56v
[in marge: 56 N. Off graeff Maurits zijne excellentie zal contryeren]
Voorts off Graeff Maurits zijne excellentie zal vergelschappen
nae Engelant. Verclaert die vroetschap goet te vinden, datmen
’t selve mit alle beleeftheyt zal afseggen.
[in marge: van noch iiic duysent L. te reduceren.]
Voorts van noch drie hondert duysent ponden te reduceren volgende
voorgaende beschrijvinge. Er is goet gevonden datmen inde selve
reductie zal bewilligen.

[in marge: gecommitteerden opte dachvaert inde Haege]
Sijn voorts Cornelis Janszoon van der Nijenburch, Harck Janszoon
van Houtum ende D. Frederick van Boeymer pensionaris gecommitteert op ten dachvaert. Inden Haege geleyt te compareren die
voorgaende resolutiën voor advys inne te brengen. Daer opende
andere voorvallende saeken te resolveren ende hem te conformeren
den meesten stemmen.

[in marge: Harck van Houtum ende Gerrit Coren genomineert totte genrerale administratie
vande kerkelicke goederen.]
Sijn voorts Harck Janszoon van Houtum ende Gerrit Jacobszoon Coren
bij de vroetschap genomineert omme haer beyder naemen den
magistraten van desen quartiere voorgedragen te werden, omme daer
uuyt bij de selven er gecommitteert te werden totte generale
administratie vande kerkelicke goederen deser quartiere.
[in marge: Het IIde vaendel knechten inne te nemen.]
Op huyden den 3en december 1586 is bijde vroetschap collegialiter
vergadert sijnde geresolveert, datmen het tweede vaendel knechten dat
tegenwoordich voor die stadt leyt sal innemen, ende dat burgermeesteren
haer mede leningen sullen verstrecken, ende die penningen vinden zo zij best
comen, tot minsten schade vande stede.

[in marge: Ene Bleykerye bij tnieuwelant]
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Is voorts Dirck Sijmonszoon ende Maerten Louriszoon Bleyckers van Haerlem
gegunt dat zij een bleykerye bij ’t Nieuwelant sullen mogen stellen ende
dat zij daer op een hutgen maken, mits dat sij ’t selve hutgen niet hoger mogen
maken dan van riet ende hout ende niet hoger dan tot discretie van
burgermeesteren.

[in marge: Approbatie vande handel bij burgermeesteren mitten kerckmeesteren gedaen.]
Op huyden den CVI en decembris anno 1586 is bijde vroetschap collegialiter vergadert zijnde geavoyeert, het geene bij burgermeesteren ende
gedeputeerde vande vroetschap gehandelt en mitten kerckmeesteren
beroerende vande overheveringe van sekere abdijen landen gelegen
inden banne vande Beverwijck mitsgaders van sekere thienden
der voorscrevene aldie gelegen inden banne van Alkmaer den kerkmeesteren
gedaen in betalinge vande hooft penningen, ende verlopen renten die
de kercke op te stede sprekende heeft.

[in marge: Dat kerkmeesteren een perceelken lant off twee sullen moegen vercopen.]
Heeft voorts die vroetschap den kerckmeesteren geauctoriseert
om te vercopen een perceelken lant off twee vande voorscreven landen
omme daer mede off te doen de lasten opte kerck staende.

[in marge: Die predicanten elck sjaers 400 gulden.]
Is voorts geresolveert, dat die predicanten van nu voortsaen
jaerlicks vande stede genieten sullen elck vier hondert gulden.
Des sullen sij tot hare costen een woninge becomen.

57
[in marge: 100ste penning over huysen ende landen.]
Op huyden den xxxste decembris LXXXVI is is bij de vroetschap
collegialiter vergadert zijnde bewillicht dat men een 100ste penning
over huysen ende landen zal omslaen ende collecteren op te vruchten
[in marge: Collecteurs vanden selve.
van tjaere 87 is wel die landen angaet ende opte huysen van
may 87 tot may 88 ende zijn tot collecteurs vandien geordonneert
Cornelis vander Nijenburch ende Pieter Thomaszoon.

[in marge: tanxateurs van eenige huysen.]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Jan Claeszoon
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Quinting ende Doedt Janszoon Medenblick omme mitte voorscreven
collecteurs te tanxeren eenige huysen int quoyen vande
100ste penning niet staende.

[in marge: D’offslach voorden ouden pacht]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert omme Cornelis Vrerickszoon
den offslach mitte meervischvloten ende zeevischbanken voorden
ouden pacht dit toecomende jaere te laten gebruycken.

[in marge: Sinte Elijsabets gasthuys op 36 personen te laten uuytsterven.
Is voorts op ’t versouck van de regenten vande regenten van Sinte Elijsabets gasthuys
bij de vroetschap geresolveert, datmen van nu voorts aen int
voorscreven gasthuys geen personen ingenomen sullen werden dan
als daer twee gesturven sullen sijn, datmen dan een inde
plaetse sal moegen annemen, ende dit gedurende zo lange tot dat
het gasthuys op XXXVI personen gesturven zal zijn.

[in marge: Sinte Elijsabets gasthuys gegunt patershuys]
Is voorts t voorscreven gasthuys geaccordeert het patershuys
int Middelhoff daer Beatris nu ter tijt inne woont, mits
dat ’t gasthuys tselve huys tot haeren costen in behoirlicke
repatie onderhouden zal.

[in marge: Jan Corneliszoon van Coedijk een huys gegunt op zijn bleeckerye te stellen]
Is voorts Jan Corneliszoon van Coedijk geconsenteert tot behoeff
van sijn bleeckerie te stellen buyten die Kennemerpoort op te
Weyt achter de thuyn een cleyn huysgen van twee deelen lanck
een deel breet ende twee off drie voeten hooch, alles van
hout ende riet, sonder eenige steen daer aen te moegen gebruyken.
mit conditie dat hij ’t selve tot vermaninge vande vroetschap sal
offbreken ende alle aventure van brant tot sijnen pericule
verwachten, ende dat hij deselve bleeckerie sal gebruycken
tot webben te bleecken ende niet tot cleeren.

[in marge: Mitte ruimte te supersederen.]
Op huyden den XIen january 1587 in communicatie van vroetschap geleyt
zijnde sekere missive van tcollegie van Noorthollant inhoudende
verscheyden pointen ende meest belangende die ruimte, vint die vroetschap
goet, datmen mitte ruimte alsnoch zal supersederen voor eenen tijt ende
datmen die gerechticheyt van desen quartiere totte minute zal vervolgen.
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57v

[in marge: Vanden nieuwe admiraileyt]
Beroerende die resolutie bij die van WestVrieslant den Staten van
Hollant overgelevert, belangende die continiatie vande iic duysent gulden
ter maent. Vint die vroetschap goet datmen sal versoeken ande raeten
van regeringe, dat die nieuwe raet van admiraliteyt mocht werden
gederogeert ende ’t collegie van NoortHollant daer toe werden geauctoriseert
ende gemainteneert in haere oude vrijdom ende gerechticheyt approberende
[in marge: die xxen gulden op verpondinge]
Bij die van ZuytHollant inne te brengen
die voorscreven resolutie zoe veel angaet die xxen gulden bij die van ZuytHollant
op te verpondinge gecort dat zij dieselve mede inbrengen sullen.

[in marge: van overgehouden lijsten]
Beroerende die overgehouden lijsten vande convoyen, vint die vroetschap goet
dat die gedeputeerden tot Hoorn opten dachvaert gaende sullen insisteren
dat ’t convoy opte butter ende caes mocht werden vermindert, ende ‘tselve
gedaen hem te conformeren den meesten stemmen ende zo die butter ende caes
niet wort verleegt datmen dan zal insisteren dat dandere waeren
verhoocht mochten werden ende oic dat butter ende caes op gelijcke
plaetse gevoert sal worden als den haerinck.

[in marge: Van capiteyn Draeck]
Van eenige scepen toe te rusten uyt desen quartiere tot assistentie van
capiteyn Draeck vint die vroetschap goet datmen ’t zelve zal
offslaen.

[in marge: Pensionaris opte dachvaert tot Hoorn]
Is voorts D. Fredrick van Boeyemer gecommitteert, omme tot Hooren
op ten dachvaert te reysen, die voorgaende resolutien voor advys inne
te brengen, daer op ende andere voorvallende saken te resolveren, ende
hem te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Bevrijdinge van wateren betalinge van tscheepsvolck]
Den selven dage in communicatie vande vroedschap geleyt zijnde sekere missive
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vande Staten van Hollant sekere bijgevolgde pointen daer
op die advijsen van d’edelen ende steden van Hollant opte vergaderinge
vanden 17de deser inden Haege sullen werden ingebracht. Ende belangende
t eerste point, heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden
op ten dachvaert gaende, omme mitte gedeputeerden vande edelen ende andere
steden van Hollant ordre te stellen op te bevrijdinge van de zee en de
binnen wateren, op te betalinge vande lasten van equipagie ende het
volck van oorloge te water ende andere saken twelvaren vanden lande
aengaende te resolveren ende sulcke ordre te stellen als zij tot meesten dienste
vanden lande bevinden sullen te behoiren.

[in marge: Consent totte contributien.]
Aengaende ‘t 2de point nopende ’t consent vande contributien voor den aenstaenden
jaeren ende de conditien daer mede tselve is gelimiteert, heeft
die vroetschap in ’t selve consent bewillicht tot waer daer onder
begrepen waeren eenige nieuwe contributien ofte verhoginge vande
quote in welcken gevalle die gedeputeerde deser stede zal rapport
nemen.

58
[in marge: iic duysent extraordinair ]
Belangende die iic duysent gulden. Die extraordinarie omgeslagen souden werden
ende bij wat middelen men die selve souden vinden. Sal die gedeputeerde
deser stede die saecke naerder verstaen, ende daer op duboiren d’advysen van
d’andere steden ende t’selve overschrijven om naerder daer op geresolveert te
werden.

[in marge: Vande ruyteren vande graeff van Meurs.]
Aengaende t iiiide point vande ruyteren bij de graeff van Meurs aengenomen contentement te geven, auctoriseert die vroetschap haere
gedeputeerden omme haer te conformeren mitte meeste stemmen.

[in marge: van notelicke garnisoenen foule te nemen.]
Beroerende het innemen van nootelicke garnisoenen in de steden ende het
voorcomen van alle foulen auctoriseert die vroetschap haere
gedeputeerden om mitte gedeputeerden van d’andere steden daer inne
sulke ordre te stellen, als zij tot meesten oirbaer vanden lande
bevinden sullen te dienen.
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[in marge: Vanden fortifficatien.]
Aengaende de fortifficatien ende wat steden ende forten men sal verstarcken
ende wat penningen men daer toe sal verstrecken, zal die gedeputeerde
anhoren d’advysen van d’andere steden ende daer van rapport nemen.

[in marge: Raet van Regeringe.]
Aengaende die continuatie vanden raad van State. Vint die vroetschap
goet dat die gedeputeerden deser stede sullen insisteren dat niemant inde
voorscreven raet gestelt zal worden dan uyte contribuerende provintien ende
datmen tot raeden sal nomineren Nijvelt, mr. Willem Bardesen, Loza ende Cromhout.

[in marge: Rentebrieven der leden ter verlenen.]
Belangende die rentebrieven ende brieven van indeupuite vande penningen zo
tot ontset van Gendt geleent als inde tweemael lxij 2Vc gulden
mit voorleden jaere opgebrocht rij auctoriseert die vroetschap haer
gedeputeerden hen dien aengaende te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Ordonnantie nopte gemene middelen te redresseren.]
Auctoriseert mede de vroetschap haer gedeputeerden omme de ordonnantie
opte gemeene middelen te helpen resumeren ende redresseren.

[in marge: Convoy op ’t roet. ]
Beroerende tconvoygelt opt roet, vindt die vroetschap goet, dat die
gedeputeerde hem in desen zullen moegen conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Penningen op intrest gekogt te continueren.]
Aengaende die continuatie vande penningen op te verpondingen vanden jaere 87
bij den steden op intrest gekocht, auctoriseert die vroetschap haere
gedeputeerden hem in desen mede te moegen conformeren den meesten stemmen.

[in marge: De differenten te submitteren.]
Belangende die differenten zo opte voet van contributie als andersins
vallende te submitteren, persisteert die vroetschap bij haere voorgaende resolutie als te weten datmen in deselve submissie zal bewilligen
zo wanneer die drie vierde parten over een dragen.
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58v

[in marge: Gecommitteert opten dachvaert inden Haege]
Sijn voorts Reinier Cromhout ende D. Frederick Boeyemer pensionaris
gecommitteert op ten dagvaert in Den Haege geleyt te compareren die
voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer op ende andere
voorvallende saecken te resolveren ende hen te conformeren den meesten
stemmen.

[in marge: mannegasthuys gegunt lant te copen ende te vercopen.]
Heeft voorts die vroetschap den regenten vant mannegasthuys
binnen deser stede geauctoriseert omme een stuck lants leggende
bijnoorden Alcmaer an haer lant te copen ende weder een perceelken off
twee dat t’huys ongelegen es te vercopen.

[in marge: een perceelken lant te vercopen]
Heeft voorts die vroetschap den burgermeesteren geauctoriseert om een
perceelken lant gelegen tot Limmen te vercopen.

[in marge: Van foullen ten plattelande te verhoeden]
Op huyden den XXIIIIen february 1587 in communicatie vande vroetschap
geleyt sijnde sekere missive vande Staten van Hollant mit sekere
bijgevoechde articulen ende eerst om voorts te resolveren op te executie vande
resolutie genomen op te beschermenisse vanden platten lande jegens
d’ inlegeringe ende foullen, heeft die vroetschap goet gevonden datmen
die resolutie dien aengaende bij de Staten genomen zal worden geeffectueert.
[in marge: Ciii gulden iii promptelick opte brengen.]
Omme promptelick op te brengen ende te furneren ten minsten de somme
van Ciii ponden in plaetse vande quote van Hollant inde ii duysent
ponden bij de voorgaende beschrijvinge vande Staten generael extraordinair
versocht, daerop inde leste vergaderinge geen eyntelicke resolutie
en is genomen, heeft die vroetschap geauctoriseert haer gedeputeerden
op ten dachvaert gaende te anhoiren dadvysen van dandere steden ende hen
te conformeren mitte advysen vanden geenen die zij minst beswaerlick
sullen vinden.

[in marge: Vanden thien duysent lasten rogge bij haere majesteit versocht.]
Aengaende die thien duysent lasten rogge bij haere majesteit uyt dese landen
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versocht, vint die vroetschap goet, dat men tversouck mit alle
beleeftheyt zal offslaen ende dat men an onse gedeputeerden in Engelant
zal scrijven, ten eynde zij haere majesteit vande gelegentheyt ende staet deser
landen wilden onderechten.

[in marge: Collegie vande admiraliteyt ende ordinaris collegie vande Staten.]
Belangende het collegie neffens sijne excellentie ter saken vande admiraliteyt
mit offitie te stellen en haere instructie te arresteren, ende van gelijcken
het ordinaris collegie vande Staten te formeren ende dinstructie vandien te besluyten.
Vint die vroetschap goet datmen die selve eerstdaechs ter executie
zal stellen.

[in marge: Van confiscatien]
Nopende d’administratie vande confiscatien, auctoriseert die vroetschap haer
gedeputeerden die placcaten daer op gemaect te helpen resumeren ende
dordonnantien daer op te dresseren ende hem te conformeren den meeste stemmen,
mits dat die confiscatien in desen quartiere vallende bij een vande selve
geadministreert sullen werden.
59

[in marge: Impost vanden L.gulden. opt sout te verminderen.]
Aengaende die moderatie vanden impost vande L. gulden. opt hondert sout gaende
vanden denne. Vint die vroetschap goet, datmen ’t selve zal verminderen ende stellen
op viii.x.xii off xii½ gulden, mits dat niemant daer van exempt sal zijn.
Voorts off deselve impost boven die quote vande ii duysent gulden ter maent
tot vervallinge vande lasten vanden oorloge zal worden geaccordeert, sullen de gedeputeerden
deser stede anhoiren dadvysen van dandere steden ende hem conformeren mitte selven ten waer zij hen bevonden beswaert in welken
gevalle sij sullen nemen rapport.

[in marge: Verhoginge vande verpondingen middelen zijn.]
Voorts zo veel angaet die verhoginge vande verpondingen, verhoginge van eenige
generale middelen, opstellinge van eenige nieuwe middelen, nog vint die
vroetschap goet, dat die gedeputeerden deser stede sullen anhoiren dadvysen
van dandere steden ende daer van rapport nemen om naerder geadviseert
te worden.

[in marge: Resumptie vande ordonnantie opte middelen.]
Belangende die resumptie vande ordonnantie opte gemeene middelen
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vint die vroetschap goet datmen zal insisteren, dat geene pakhuysen
vrijheyt vande consumptie vant sout sullen genieten, ende alle middelen voor
wenden dat deselve inpost eenpaerich overal verpacht maer worden off
bij gebreke vandien niet sullen bewilligen inde voorscreven verpachtingen.

[in marge: Harck Janszoon Van Houtum pensionaris op te dachvaert inde Haege.]
sijn voorts Harck Janszoon Van Houtum ende D. Frederick van Boyemer
pensionaris gecommitteert, omme opten dachvaert den XXVen deser inden Haege
geleyt te compereren die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen,
daer op ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hen te
conformeren den meesten stemmen.

[in marge: 2 vaendelen Engelschen in te nemen]
Is voorts geresolveert, datmen die twee vaendelen engelsche
knechten volgende die belastinge ende tschip vande Staten van Hollant zal
innemen ende dat burgermeesteren alle meesticheyt sullen voorwenden om
ordonnantie te becomen, ten eynde die knechten zo vande leeningen als
van huys gelt mochten werden betaelt, oic dat de capiteynen
ende bevelhebbers sullen beloven den stede hou ende trou te weesen zo verre
andere steden sulcx plegen.

[in marge: Vaerloon van Amsterdam op xx/iv vier stuvers.]
Voorts is den schippers tot wederseggen gegunt, dat zij van nu
voorts aen op ’t Amsterdammer Veer tot vrachtloen sullen moegen
nemen, van elcke persoon vier stuvers, mits dat zij gehouden
sullen sijn altijt beneden plaetse te laten voor xx personen.

[in marge: Met Meester Pieter Pel te accorderen.]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert omme Meester Pieter Sel
cyrurgijn tot redelickheyt te contenteren vande gequetste ende
gewonde Engelsche soldaten, zo int gasthuys als in ’t pesthuys te
genesen.

[59v]

[in marge: 2 derdendelen van een derdepaert van de verpondinge totte fortifficatie]
Up huyden den xven marty 1587 is bij de vroetschap op ’t scrijven van D.
Boeymer, pensionaris wesende, opten dachvaert in Den Haege bewillicht
omme den hoge noots wille in tweedeelen van de derdepaert van de verpondinge
over de steden omme die te employeren tot nootelicke fortifficatien van
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eenige steden ende frontieren daer men ’t selve notelicxte achten zal.

[in marge: consumptie van ’t sout]
Den xxen marty anno LXXXVII in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
dat de gecommitteerden van de Staten begeren te verpachten d’impost opte
consumptie van ’t sout, is geresolveert, alhoewel men goede redenen
hadde op dieselve verpachtinge op te houden, dat men nochtans om den
hoge noot van de lande die voors. verpachtinge zal toelaten onder sekere
protestatie als te weetene, dat die pachter anteyckeninge alleen zal
doen van deselven impost ende geen gelt daeroff ontfangen voor ende alleer dieselve impost tot Hoorn ende Enchuysen verpacht ende betaelt wort, te-

[in marge: ’t different van de impost van ’t sout te submitteren]
vreden sijnde ’t different vandien te submitteren aen Sijne Excellentie van Nassau
ende eenigen meutrale personen uuyten Hogen ende Provincialen Raet die Zijne
Excellentie tot zijne assistentie zal willen nemen, alsoic die vroetschap tevreden es an denselven te submitteren ’t different opte moderatie van de
impost van de l gulden op ’t c sout gaende van de denne.
Heeft voorts die vroetschap gepersisteert bij haer voorgaende resolutien
opten xxiiiien february lestleden genomen.

[in marge: uuytvoer van butter ende caes]
Angaende d’uuytvoer van butter ende caes voor een tijt van ses
weecken off twee maenten op neutrale landen op te houden, vint
die vroetschap ’t selve niet goet, maer dat men daertegens mit alle
middelen zal opposeren.

[in marge: Calff ende pensionaris opten dachvaert]
Sijn voorts Gerrit Calff, burgermeester, ende D. Frederick van Boyemer,
pensionaris, gecommitteert omme opten dachvaert in Den Haege geleyt te
compareren die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen, daerop
ende andere voorvallende saken te resolveren ende hen te conformeren den meesten
stemmen.

[in marge: ’t huys tegens die Voormeer an off te royen]
Aengaende ’t huys, staende an de noortzijde van Achter Fnidtsen tegens de
Voormeer over, heeft de vroetschap den burgermeesteren geauctoriseert
om ’t selve huys soe verde off te royen als zij bevinden sullen nodich te
zijn ende ’t selve bij neutrale mannen te doen tauxeren ende voorts mitte
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buyeren te handelen.

[in marge: vleyschhalle in ’t Heyligeesthuys]
Voorts also die buyeren van de Houtilstrate presenteren die oncosten tottet maken
van een vleyschhalle in ’t Heyligeesthuys te verschieten zo lange totdat
zij daervan uuyte pacht procederende van de vleyschbancken sullen sijn
gerembourseert, zo heeft die vroetschap goetgevonden dat men de
presentatie sal annemen ende dat burgermeesteren die voors. vleyschhalle aldaer
ordonneren ende doen maken sullen.

[in marge: van de versekeringe van de swager ende dochter van de oeverste Sonoy]
Den xxiien marty LXXXVII hebben burgermeesteren den schepenen, vroetschappen ende
capiteynen van de schutterien voorgehouden dat die graeff van Hogenlo, als
daertoe bij Zijne Excellentie van Nassau gelast zijnde, aen henluyden versocht heeft,
dat zij den swager ende dochter van de oeversten Sonoy wilden versekeren om

[60]
sekere redenen bij de burgermeesteren den vroetschap voorgestelt, vinde alsoe
die dochter van de oeversten Sonoy op ’t uuyterste groot gaet ende eenich ongeluc
deur deselve versekeringe soude moegen opcomen ofte gebeuren, soe es
nae lange onderlinge communicatie goetgevonden datter twee uuyte vroetscap
terstont aen Zijne Excellentie affgeveerdicht sullen worden om Sijne Excellentie van de
gelegentheyt derhalve onderrechtinge te doen ende naerder zijne intentie ende
wille te verstaen ende daervan scriftelick bescheyt te versoucken ende
dat men middelertijt die poorten ende bomen gesloten sullen houden ende niemant
uuytlaten dan bij advys van de capiteynen ende eenigen uuyten vroetscap
als te weeten Cornelis Rabbi Quinting ende Doedt Jansz. ende zijn Calff
ende Boeymer gecommitteert aen Zijne Excellentie ten voors. fijne te reysen.

[in marge: de penningen tot voldoeninge van de quote op renten te lichten]
Voorts alsoe die stede promptelick eenige penningen moet hebben omme te
voldoen haere quote in de cm gulden bij repertitie ommegeslagen, soe
zijn burgermeesteren geauctoriseert dieselve penningen op renten te lichten
’t sij op viii, x off xii ten hondert ofte off op lijffrenten zo sij die
best sullen connen becomen.

[in marge: Manninga stipulatie]
Den xxiiiien der voors. maent marty is bij burgermeesteren, schepenen ende
vroetschappe mitsgaders capiteynen van de schutterien, gehoirt hebbende
’t rapport van de burgermeester Calff ende pensionaris geresolveert dat men die
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poorten ende boomen sullen openen ende Manninga, de swager van de oeversten
Sonoy, voor burgermeesteren ende schepenen ontbieden ende hem stipulatie offnemen sal dat hij niet uuyte stede vertrecken sal sonder consent
van burgermeesteren ende scepenen ende heeft dien volgens die voors.
Manninga voor burgermeesteren ende scepenen ontboden ende gecomen zijnde,
stipulatie gedaen in handen van Cornelis Jansz. van den Nyenburch, burgermeester,
ende belooft uuyt dese stede Alcmaer niet te vertrecken dan bij
consent van burgermeesteren ende scepenen. Actum opte burgermeesterencamer ter
presentatie van Ysbrant Allertsz., meester Jan Aerianss., Dirck Dircxss. ende Cornelis
Nannincxss., scepenen.

[in marge: ii duysent gulden extraordinarie]
Up huyden den ixen aprilis anno 1587 in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van de Staten van Hollant, inhoudende verscheyden pointen ende
eerst belangende die ii duysent die extraordinarie promptelick opgebrocht sullen
moeten werden tot betalinge van de tweeduysent ruyteren, een regiment Duytse
knechten ende duysent pioniers ende waeruuyt dieselve gevonden sullen worden, heeft
die vroetscap, aensiende die hoge noot van de lande ende dat alrede mitte ruyteren ende
Duytsche knechten gehandelt es, in de voors. ii duysent gulden bewillicht, mits dat dieselve gevonden sullen werden uuyte licenten ende zo ’t selve niet en can geschien uuyte
verpondinge van de jaere LXXXVII, mits continuerende die lasten opte selve verpondinge
staende opte verpondingen van de jaeren 88 off 89 ende uuyterlick te bewilligen in de
verhoginge van een derdendeel van de verpondinge voor den lopende jaere LXXXVII.

[in marge: ’t rapport van de Myle belangende Sonoy]
Voorts aengaende ’t rapport van de president van de Myle ende Bruyninck gesonden zijnde
aen de oeversten Sonoy, heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerde
opten dachvaert gaende, ’t selve rapport te anhoiren ende te arbeyden dat die
sake sonder swaricheyt mach werden tenedergeleyt.

[60v]

[in marge: belangende die remonstrancie van de raetsheer Willekes ende ’t antwoort daerop
geconcipieert]
Aengaende ’t vertooch bij de raetsheer Willekes an de Staten
Generael ende Staten van Hollandt gedaen ende overgelevert ende ’t antwoort
bij de Staten van Hollandt daerop op ’t behaegen van haere principale
geconcipieert, verclaert die vroetschap dat zij niet goet en vinden dat
die voors. antwoort in druck uuyt zal gaen.

[in marge: antwoort opte missive bij die van Utrecht an de steden gesonden]
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Belangende ’t antwoort opte missive bij die van Utrecht an de steden
van Hollant gesonden, heeft die vroetschap geauctoriseert haere
gedeputeerde hierop te anhoiren d’advysen van d’andere steden ende hem
te conformeren mitte meeste stemmen derselver doch alle tijt anhouden
dat die saecke mocht werden gemitigeert.

[in marge: meester Franchois Franck tot advocaet bij de Staten]
Voorts van een advocaet te voegen tot ordinaris assistentie van de gecommitteerde
raeden van de Staten daertoe voorgeslagen, zijn Franchois Franck ende
Boeymer, heeft die vroetschap goetgevonden daertoe te nomineren meester
Franchois Franck.

[in marge: van de rogge bij Haere Majesteyt versocht]
Ende belangende ’t versouck bij Haere Majesteyt andermael gedaen van eenige
quantiteyt van rogge uyt dese landen, vint die vroetschap goet
dat men Haere Majesteyt die gelegentheyt ende staet van dese landen zal
remonstreren ende omme Haer Majesteyt meerder contentement te geven,
haer sullen bij provisie laten volgen iic lasten rogge.

[in marge: van de uuytvoer van ’t groff sout]
Voorts off men d’uuytvoer van ’t groff sout souden verbieden, vint die
vroetschap goet dat die gedeputeerde deser stede zal anhoiren d’advysen
van d’andere steden ende principalick van de zeesteden ende hem conformeren
mitte selve.

[in marge: pensionaris opten dachvaert]
Is voorts D. Frederick Boeymer, pensionaris, gecommitteert om
opten dacnvaert den viiien in Den Haege geleyt te compareren die voorgaende
resolutien voor advys inne te brengen, daerop ende andere voorvallende
saken te resolveren ende hem te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: die Raemen te vercopen]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om ’t Raemvelt te
vercopen om mit huysen betimmert te worden.

[in marge: den boeckdrucker een erff op ’t Minnebroerserff]
Sijn voorts burgermeesteren mede geauctoriseert om den boeckdrucker
een erff te geven op ’t Minnebroerserff, mits dat men ’t selve
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erff zal meten ende op seker prijse stellen om off dieselve
boeckdrucker uuyte stede vertrock mitterwoon dat hij dan
’t selve erff zal den stede betalen.
[in marge: Opten 27 augusti 87 es hem gegont dat hij ’t selve huys ge erff zal moegen
vercopen om betimmert te worden mit conditie zo hij binnen xii jaeren vertreckt dat hij
gehouden zal zijn den stede restitutie te doen van soveel penningen als hij van ’t erff
ontfangen zal hebben.]
[in marge: Cornelis Pieterss die zoon van Pieter Cornelisz., predicant, die lxx gulden ’s jaers.]
Is voorts bij de vroetschap geresolveert dat men die lxx gulden
’s jaers die Matheus Jansz. plach te genieten van de Camer van de
Rekeninge, zal versoecken voor Cornelis Pieterss., die zoon van Pieter Cornelisz.,
predicant, om daerop te studeren, mits dat Pieter Cornelisz. cranck
(also deselve Cornelis Pieterss. noch jonck es), dieselve lxx gulden ’s jaers
vijff jaeren lanck zal genieten tot vorderinge van sijn studium juris,
mits dat hij den stede te dienste zal staen ende hem an niemant verbinden buyten
consent van dese stede.
[61]
[in marge: visitateurs tot de rekeninge van de ce penning]
Up huyden den xien aprilis anno XVC LXXXVII soe zijn Ysbrant Allertss., Jan
Cornelisz. Comans, Cornelis Willemsz. Croon ende meester Jan Adriaensz. gecommitteert
om die rekeninge van de collecteurs van de ce penning te hoiren ende te sluyten.

[in marge: van de plaetse bij Claes Reyerss. tot een calckoven versocht]
Sijn voorts Jan Claesz., Cornelis Heyndricxss. Rabbi, Cornelis Thyss. ende
Heyndrick Floren gecommitteert omme inspectie te nemen van de plaetse
daer Claes Reyerss. ende Aerian Jacobss. een calckoven begeren te stellen,
off ’t selve den fortifficatie prejudiciabel zal zijn off niet ende van ’t selve
den vroetschap rapport doen om naerder daerop te advyseren sulcx die
vroetschap alsdan te rade bevinden zal.

[in marge: impost van de l gulden op ’t c sout]
Voorts also men verstaet uuytet scrijven van Jacob Dircxss. dat tot
Enchuysen geen betalinge noch anteyckeninge gedaen wort van de
impost van de l gulden op ’t hondert sout noch oic dat aldaer eenich
controlleur es gestelt uuyt sake dat deselve niet langer en was
geconsenteert dan totten xen january lestleden, soe es bij de vroetschap
goetgevonden dat men den controlleur tot Saerdam ’t selve zal scrijven ende
versoecken dat hij ’t sout, deur Saerdam passerende, onbelet wil laten deurpasseren off dat men bij gebreke vandien alle schade die daerdeur de
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coopluyden comen te lijden, aen sijn persoon sullen verhalen. Voorts oic dat men aen de
pensionaris sal scrijven ten eynde hij anhoude dat die controlleur op
Saerdam vandaer genomen werde. Oic dat men den collecteur Boot
zal belasten geen regyster meer van de impost van de voors. l gulden te houden
noch aenteyckeninge daervan doen ter tijt toe anders daerinne zal
zijn geordonneert.

[in marge: ’t erff onder Jan Pieterss. Verwers huys toe te sluyten]
Is voorts geresolveert dat men ’t erffgen, leggende onder Jan Pieterss. Verwers
huys an de sluys, sal voor een verndel jaers tijt toesluyten ende zoe
daer geen oppositie van de buyeren en valt dat men ’t selve erff dan zal vercopen.

[in marge: peyl van de wijnen bij den burgeren ingeleyt]
Up huyden den xiiiien aprilis 1587 in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
dat die pachter van de impost van de wijnen geexpireert den lesten marty septembris
86 burgermeesteren angedient heeft dat niettegenstaende scepenen vonnisse van Alcmaer bij
’t college van ’t Noorderquartier verclaert es dat die voorgaende pachter van de
peyl ontslagen ende hij an de burgeren geweesen om daervan den impost te eysschen
ende also de vroetschap ’t selve onredelick bevint, zo es geresolveert dat
burgermeesteren den burgeren sullen voorstaen ende niet gedogen dat zij ter sake vandien
souden werden geexecuteert.

[in marge: van de calckoven]
Heeft voorts die vroetschap ’t versouck van Claes Reyerss. ende Aerian Jacobss.
Boegel van een calckoven bij de ton te setten, offgeslagen ende goetgevonden
dat burgermeesteren Dirck Haen ende Symon Pieterss. voor haer ontbieden sullen
ende eedt offnemen dat zijluyden den excijs van turff ende anders opte calckoven
behoevende,
getrouwelick sullen betalen.

[in marge: coorndragers van de eedt te ontslaen]
Is voorts goetgevonden dat men den coorndragers van de eedt sullen ontslaen ende
den burgeren toelaten sulcke dragers te nemen als ’t hen gelieft, mits dat die
storters ende meeters blijven sullen in haeren eedt.

[61v]
[in marge: de quote in de {iic}m gulden niet op te brengen voordat d’uuytvoer van butter ende
caes volcomelick zal zijn geaccordeert]
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Up huyden den lesten aprilis 1587 in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van de Staten van Hollant, inhoudende verscheyden pointen ende
eerst belangende die geconcipieerde resolutie bij de Staten van Hollant
op ’t behaegen van de principalen genomen, daerinne goetgevonden es
die quote van de steden in de {iic}m gulden totte iim Duytsche ruyteren, een
regiment voetknechten ende duysent pioniers mitterdaet op te brengen,
is bij de vroetschap goetgevonden, also bij die van Alcmaer in de voors.
{iic}m gulden anders niet en es bewillicht dan mit die conditie dat d’uuytvoer
van butter ende caes haer voortganck zal hebben onder behoirlick licent
ende verstaen hebben dat butter ende caes uuyte lijste gelaten es, dat die
gedeputeerden deser stede opten dachvaert gaende, verclaren sullen dat die
van Alcmaer niet van meeninge en zijn eenige penningen op te brengen voor
ende alleer die uuytvoer van butter ende caes haer voortganck hebben ende vaste
toeseggen ende belofte gedaen worde dat dieselve uuytvoer niet en sal worden
in ’t minste belet ende dat ’t selve gedaen zijnde die van Alcmaer tevreden
zijn haer quote in de voors. penningen op te brengen ende dat burgermeesteren in sulcken
gevalle geauctoriseert sullen sijn om die quote deser stede op interest te
lichten tot septembris toecomende om dan gerembourseert te worden uuyte
verhoginge van een derdepaert van de verpondinge ende dat ’t selve interest bij de stede
betaelt sal worden tot ontlastinge van de burgeren.
[in marge: noc {iic}m gulden in junio ende {iic}m gulden uyte licenten]
Ende belangende ’t vorder innehouden van de voors. geconcipieerde resolutie om
noch in junio toecomende te furneren {iic}m gulden, te weten clxm gulden over
die steden ende xlm gulden over die dorpen bij vercopinge van renten ende die
reste van de quote van die van Hollant totte {xc}m gulden bij de geunieerde
provintien op te brengen tottet vervallen van een veltleger te vinden uuyte
licenten ofte bij gebreke vandien op interest gelicht worden bij de
ontfangers van de gemeene middelen, heeft die vroetschapgoet gevonden in de
voors. geconcipieerde resolutie te bewilligen, doch onder expresse conditie
dat geen belet gedaen sal worden in de uuytvoer van butter ende caes.

[in marge: van ’t contract mit Haere Majesteyt gemaict]
Voorts aengaende te doen resumeren het contract mit Haere Majesteyt gemaict
ende omme opte inperfectien, defectien ende erreuren daerinne gepretendeert
te resolveren, die vroetschap vint goet dat die gedeputeerden deser stede
opten dachvaert gaende dieselve defectien ende erreuren sullen verstaen ende
rapport nemen om naerder daerop bij de vroetschap geadviseert te
worden.

[in marge: nieuwe impost opte wolle lakenen]
Aengaende van een nieuwe impost te stellen opte wolle lakenen,
vint die vroetschap goet dat men daerinne sal bewilligen, mits dat dieselve impost gehouden sal worden op ’t eerste innecomen.
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Voorts aengaende die consumptie van ’t sout ende l gulden van ’t hondert gaende
van de denne, vint die vroetschap goet dat men in de voors. middelen zal
bewilligen, mits dat niemant daervan vrij sal zijn ende oic datter moderatie
zal geschien opten impost van de l gulden ende anhouden dat die gestelt mochte
werden tot x off xii gulden op ’t c sout ende uuyterlicken die saecke te
submitteren aen Zijne Excellentie, mits dat eerst daerinne bewillicht zal
zijn dat noch die visscherie noch yemant anders daervan vrijheyt zal
genieten.

[62]

[in marge: Raet van de Regieringe]
Aengaende die continuatie ofte vernieuwinge van de Raet van Regieringe vint die
vroetschap goet dat die gedeputeerden deser stede sullen insisteren dat niemant
in de voors. Raet gestelt zal worden dan uuyte contribuerende provintien ende dat men
tot raden sullen nomineren Nyvelt, meester Willem Bardesen, Loza ende Cromhout.

[in marge: remonstrantie Zijne Excellentie over te geven]
Belangende die remonstrantie Zijne Excellentie van Leycester te doen tot ruste,
eenicheyt ende welstant deser landen, auctoriseert die vroetschap haere
gedeputeerden haer dees angaende te conformeren mitte andere steden ende daerinne
sulcx te adviseren als zij ten dienste ende welvaren van de lande bevinden sullen te
behoiren.

[in marge: om de logysgelden te vervallen]
Voorts van lm gulden omme te slaen tot vervallinge van de logysgelden sullen
die gedeputeerden anhoiren d’advysen van d’andere steden ende daervan
rapport nemen.

[in marge: die knechten in waertgelt angenomen]
Beroerende die knechten in waertgelt angenomen haer waertgelt een derdepaert
te verhogen, auctoriseert die vroetschap haere gedeputeerden om hierop
te anhoiren d’advysen van d’andere steden ende hen te conformeren mitte meeste
stemmen.

[in marge: een van de burgermeesteren ende de pensionaris opten dachvaert in Den Hage]
Sijn voorts een van de burgermeesteren ende den pensionaris Boyemer
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gecommitteert omme opten dachvaert in Den Haege geleyt te compareren
die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen, daerop ende andere
voorvallende saecken te resolveren ende hen te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Jacob Dircxss. gecontinueert]
Heeft voorts die vroetschap Jacob Dircxss. gecontinueert in ’t
collegie van ’t Noorderquartier voor het anstaende halff jaer.

[in marge: Pieter Janss. tot een oly- ofte volmolen een plaetse te accorderen]
[in marge in ander handschrift: 30. 4. 87]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om Pieter Janss., tymmerman, een
plaetse te accorderen tot een olymolen ofte volmolen ter plaetse
ende daer zij achten sullen den stede minst hinderlick te weesen.
Is voorts Harck Jansz. van Houtum bij de meeste stemmen genomineert totte
administratie van de kerkelicke ende pastorie goeden van ’t classis van
Alcmaer.

[in marge: Cromhout ende Quinting tot Amsterdam te copen x lasten rogge]
Up huyden den viien may 1587 heeft die vroetschap, collegialiter vergadert
zijnde, gecommitteert Reynier Cromhout ende Jan Claess. Quinting omme te reysen
tot Amsterdam ende aldaer tot behoeff ende op ’t credyt deser stede om gereet gelt
off op dach te copen thien lasten goede rogge ende dat die stede henluyden
van alles sal indempneren.

[in marge: bij wat middelen men zal procederen tot bevrijdinge van de meeste van de scepen
in de Sonde]
Up huyden den xen may 1587 in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde sekere
pointen an de vroetschappen overgesonden om daerop geresolveert te werden ende
eerst bij wat middele geprocedeert zal worden omme die Coninclijke Majesteyt van
Denemarken
te bewegen tot ontslaginge van de schepen ende bevrijdinge van de arreste derselver,
is goetgevonden dat men den gesanten aen Zijne Majesteyt van Denemarcken mitten
eersten zal affvaerdigen mit volcommen commissie omme die oersake van ’t selve arrest
te verstaen ende so het om eenige schulden es te doen off om eenich gelt dat Zijne Majesteyt
eyscht, dat zij in l, lxm gulden off meer sullen moegen bewilligen. Oic dat de voors. gesanten
mede sullen nemen brieven van addresse van Milort Boeckhorst an Zijne Majesteyt. Voorts
dat men een aen Haer Majesteyt van Engelant zal affvaerdigen ende den noot van de lande
andienen
ende versoecken dat zij voor dese landen bij Zijne Majesteyt wil intercederen.
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[62v]

[in marge: Van een eenparige preijs opte greynen te stellen.]
Voorts van een eenparige provisionele preijs opte greynen te stellen ende
wat uytvoer van deeze stadt in d’andere ende ten plattenlande ende oic
inde geunieerde provintien gedaen sal worden, is goetgevonden datmen
’t last rogge zal stellen op lxxx off xc goutgulden, ende soe veel d’uytvoer
aengaet van d’eene stadt in d’andere, ten plattenlande ende sullen die
gedeputeerden deser stede anhoiren d’advysen van d’andere steden ende hen
conformeren mitte meeste stemmen derselver.

[in marge: Ordre op ’t brouwen der bieren.]
Voorts wat ordre men sal stellen op ’t brouwen vint die vroetschap
goet datmen geen hoger bieren sal brouwen als vanden somme twee gulden
ende dat men anders geen greynen daertoe sal gebruycken als mout.

[in marge: Opte verschertheyt vanden lande.]
Vanden ordre opte verschertheyt vanden lande ende steden van Hollant ende
Westvrieslant ende voorts generalicken op alle saecken den welstant
vanden lande concruerende, sal die gedeputeerde deser stede
anhoiren d’advysen van d’andere stede ende hen conformeren den
meeste stemmen ende aengaende die pointen inde ’t welk leste bescrijvingen
begrepen sullen die gedeputeerden deser stede hen reguleren nae de
voorgaende resolutien vanden vroetschappen.

[in marge: Dirck Dircxsz. opten dachvaert.]
Is voorts Dirck Dircxsz. gecommitteert omme opten dachvaert in de
Haege geleyt te compereren ende aldaer mit den pensionaris die
voorgaende resolutien voor advys inne te brengen, daerop ende ander
voorvallende saecken te resolveren ende hen te conformeren den
meeste stemmen.

[in marge: Andermael visitatie te doen van alle greynen.]
Is voorts goetgevonden dat op morgen bij scepenen ende capiteynen
andermael visitatie ende scherp ondersouck ende opscrijvinge van alle
greynen tot alle burgerenhuysen gedaen ende oic een keur gemaect zal
worden ende daerbij een yegelijck belast getrouwelick deselve greynen
aen te geven sonder eenige te verswijgen ofte achter te houden opte
verbeurte vanden greynen ende l gulden ende noch als meynedigen gestraft te worden.
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[in marge: Geen broot uyt te laeten.]
Voorts datmen van nu voorts aen geene broden uuyte stede zal
laten gaen dan alleen die zijn rog hier inbrengt ende laet backen, daervan aenteyckeninge bij de portier gedaen ende goet regart genomen
zal worden op privatie van haer offitie.

[in marge: Den coeckebackers niet te backen.]
Oic datmen den coeckebackers zal belasten voor den tijt van drie
daegen te supersederen niet coeck te backen

[in marge: De penning vanden consumptie van ’t sout te geven voor de stede.]
Opten xii ͤ may 1587 is bij de vroetschap geresoveert dat burgermeesteren vanden
panluyden sullen affvaerdigen die penning die zij schuld zijn anden pachter
vanden impost opte consumptie van ’t sout van ’t halff jaer, innegegaen den
i octobris 86 ende dat burgermeesteren denselven panluyden sullen passeren
goede acte van indempnitie daervan den vroetschap die forme voorgelesen is.

[in marge: Dat men alle waeren weder sullen laten vrij uuytgaen.]
Is voorts goetgevonden dat men alle coopmanschappen ende waeren vrijlick
sullen laten uytgaen als men in voortijden gedaen heeft ende dat men den
wacht van haeren dienst sullen bedancken.

[63]

[in marge: Mr. Adriaen opten dachvaert in den Haege mitte pensionaris om te hoiren de
propositie vanden ambassadeur van haere Majesteyt.]
Up huyden den viii ͤ juny 1587 is meester Adriaen Anthonisz. gecomitteert
omme vanwegen deser stede te reysen opte vergaderinge vanden Staten
den x ͤ deser maent in den Haege geleyt ende aldaer mitten pensionaris
Boyemer te anhoiren die propositie die de here ambassadeur van de
coninklijke majesteyt van Engelant an de heren Staten Generael zal doen, daerop te advyseren,
mitsgaders opte versekeringe vanden lande in ’t generael ende namentlick van de
landen van Hollant ende Westvrieslant mitten frontieren vandien, sulcke ordre
te stellen als zij ten meesten dienste vanden lande bevinden sullen te dienen
ten waer eenige steden rapport naemen, in welcken gevalle zij oick sullen
rapport nemen.
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[in marge: Te insisteren dat die uuytvoer van butter ende caes niet werde belet.]
Voorts zo verre daer vermaninge geschiet van onse quote in de penning,
gedestineert tot betalinge vanden Duytsche ruyteren ende knechten, dat
die gedeputeerden deser stede in sulcken gevalle sullen verclaren, dat
die van Alcmaer volgende haer voorgaende resolutie anderen niet in de verszeyde
penning bewillicht hebben dan mit conditie, dat die uuytvoer van butter ende
caes haere volle voortganck zal hebben ende dat daerinne geen verandringe
noch belet in soude werden gedaen ende also ’t selve niet en geschiet ende
achtervolcht wort, dat daeromme die van Alcmaer niet van meeninge zijn
eenige penning meer te furneren.

[in marge: Ordonnantie te concipieren op ‘t setten vanden roggenbroden ende vleyschhalle.]
Sijn voorts IJsbrant Allertsz. ende Cornelis Willems Croon ende Harck Jansz. van
Houtum gecommitteert omme sekere ordonnantie te concipieren zo opte
vleyschhalle als op ’t setten vanden roggenbroden.

[in marge: Den burgers op rogge te stellen.]
Sijn voorts Jan Cornelisz Comans, Cornelis Willemsz Croon, Cornelis Heyndricxsz.,
rabbi, ende twee vanden capiteynen vanden schutterien gecommitteert om den
burgeren te stellen op sekere rogge omme die in tijde van node te
gebruycken ende es bij provisie de tauxatie geraempt op c lasten ende dat elck
zijn rogge sal moeten opgedaen hebben voor Sinte Matheus naestcomende.

[in marge: Dirck van Foreest te indempneren.]
Is voorts geresolveert dat die stede Dirck van Foreest sal
indempneren van alle ’t geene hem soude moegen opcomen uuyt
dat hij die lxx gulden ’s jaers, die bij zijne excellentie H.M. Matheus Jansz.,
die zoon van Jan Arentsz., predicant, waren gegont, nu employeert
ende laet gebruycken tot vorderinge van ‘t studeren van Pieter Cornelisz.
Cranck.

[in marge: Den appelmaet verhoocht.]
Is voorts den kerckmeesteren als hebbende ’t recht vanden appelmaet, bij de
vroetschap geaccordeert, dat zij van nu voortaen sullen moegen
ontfangen van meten, van elck ten houtcolen een halve stuver, van
een tonne appelen off peren vanden een oertgen drie tonnen voor twee
gerekent, van ton uyen een oertgen ende vanden ton raepen een oertgen, mits
dat die raepen tusschen Castercom ende Alcmaer vallende vrij
sullen blijven gelijck zij voormaels zijn geweest.
[63v]
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[in marge: Niet te bewilligen eenigen penning meer op te brengen te waer die convoyen van
butter ende caes haer voortganc behielden.]
Up huyden den xx ͤ juny anno xv ͨ seven ende tachtich in communicatie vanden
vroetschap geleyt zijnde sekere missive vanden Staten van Hollant
inhoudende verscheyden pointen ende eerst omme de quote deser stede promptelyck
te furneren in de c l…L tot lichting vanden Duytsche ruyteren gedestineert,
vint die vroetschap goet te persysteren bij de voorgaende resolutie als
dat men [in tekst: niet en] verstaet eenige penning meer op te willen brengen ten waer
die uuytvoer van butter ende caes haer voortganck hadde ende daerinne geen belet gedaen worde.

[in marge: ’t Versouck van den Anthonio aff te slaen.]
Aengaende ’t versouck van den Anthonio ende die remonstrantie bij zijnen
majesteyt off zijn gesante overgegeven, vint die vroetschap goet, dat men
’t selve omme die grote lasten die de landen te dragen hebben mit
alle beleeftheyt sal affslaen.

[in marge: Interpretatie op eenige pointen vanden successie.]
Aengaende die interpretatie bij den grooten raedt versocht op eenige
pointen vanden ordonnantie op ’t stuck vanden successie gemaict, vint die
vroetschap goet dat die gedeputeerden deser stede hen sullen moegen
conformeren mitte advysen van d’andre steden, onvermindert die
moderatie desen Noorderquartiere geaccordeert.

[in marge: Die van Oudewater haere vrijheyt op te seggen.]
Belangende ’t octroy ende vrijheyt die van Oudewater provisionelick
gegont van alle gemeenlants acchijsen ende imposten, vint die
vroetschap goet dat men haer die selve vrijheyt sal opseggen
ende dat zij mede sullen contribueren ende die lasten dragen als andre steden.

[in marge:
Van den quote deser stede in de l…L]
Voorts vanden quote deser stede op te brengen in de l… L in minderinge
vanden ii ͨ duysent ponden die in julio geconsenteert zijn bij copinge
van renten te furneren etc., persisteert die vroetschap bij de voorgaende
resolutie in ’t i ͤ point vervaet.
[in marge: ‘t Different vanden opheve vanden licenten tusschen Hollant ende
Zeelant.]
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Nopende ’t different op den opheve vanden licenten tusschen die van Hollant
ende andre provintien jegens die van Zeelant ontstaen, vint die
vroetschap goet dat men die sake sal submitteren aen zijne excellentie
graeff Maurits van Nassau ende eenige uuyten hoogen ende laegen raede
die zijne excellentie gelieven zal tot hem te nemen.

[in marge: Nijenburch ende de pensionaris opten dachvaert.]
Sijn voorts Cornelis Jansz. vanden Nijenburch ende edele Fredrick van Boyemer,
pensionaris, gecommitteert omme opten dachvaert den xxi ͤ deser maent
in den Haege geleyt te compereren, die voorgaende resolutien voor advys in
te brengen, daer op ende andre voorvallende saecken te resolveren ende
hen te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Dat die gecommitterdens an de vroetschap rapport sullen doen.]
Ten selven daegen es bij de vroetschap geresolveert dat van nu voorts aen
alle die geene die bij de vroetschap op eenige dachvaerden ofte tot
andre saecken gecommitteert wort, gehouden sal sijn zijn rapport te doen an de
gehele vroetschap ende oic over te leveren alle brieven ende stucken, die
hij mit hem gehadt heeft.
[64]

[in marge: Die heer van Bocxstel vrijheyt van excijs.]
Is voorts den here van Bocxstel gegunt vrijheyt van alle acchijsen,
mits dat die vrijheyt vanden bierexcijs zal ingaen den i ͤ july nastcomende
ende vanden andre excijsen den i ͤ january daeraenvolgende.
[in marge: Visitators opte tresoriersrekening de anno 86.]
Sijn voorts Jan Cornelisz Comans, IJsbrant Allertsz, Jan Claesz, Harck
Jansz van Houtum, meester Jan Adriaens ende Jan Claesz Quinting geordonneert
tot visitators vanden rekening van Dirck van Foreest, tresorier, de
anno LXXXVI, mitsgaders vanden fabryck vanden selven jaere.

[in marge: Conrector ii ͨ gulden ‘s jaers.]
Up huyden den xxix ͤ juny anno XV ͨ LXXXVII soe is Gerrit
Harmansz Ravesteyn, conrector, geaccordeert dat hij van nu voortsaen tot sijn sallaris sal genieten ‘s jaers twee hondert gulden.
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[in marge: Bevorens die verclaringe die men zijne excellentie van Leycester zal doen.]
Up huyden den ix ͤ july anno XV ͨ LXXXVII in communicatie van vroetschap
geleyt zijnde sekere missive vanden Staten van Hollant, mitsgaders sekere
verclaringe bij de ridderschappen, edelen ende steden van Hollant ende Westvrieslant
geconcipieert op ’t behaegen van haere principalen omme die selve zijne
excellentie van Leycester te doene dienende tot conservatie vanden staet vanden lande
etc., heeft die vroetschap, naedat haer die selve verclaringe voorgelesen,
die selve geanoyeert ende goet gevonden ende haere gedeputeerden opten dachvaert
gaende geauctoriseert daerop staetsgewijs te advyseren ende resolveren ende
hen te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Nijenburch ende pensionaris opten dachvaert.]
Sijn voorts Cornelis Jansz van der Nijenburch ende edele Fredrick van
Boeyemer, pensionaris, gecommitteert opten dachvaert in den Haege geleyt
te compereren, die voorgaende resolutie inne te brengen, daerop ende
andre saecken die voorvallen sullen te resolveren ende hen te conformeren
den meeste stemmen.
[in marge: Vanden ii c gulden ter maent totte wacht.]
Alsoe die ii c gulden, die dese stede ter maent bij zijne excellentie H. M. gegunt
waeren tot verstarckinge vanden wacht Jan Aelbertsz Raet, ontfanger in ‘t
Noorderquartier, die deselve in uuytgeve gestelt hadde geroyeert zijn ende weynich
apparentie es dat die stede de selve sal moegen behouden,
zo es goet gevonden, dat die gedeputeerden deser stede sullen anhouden, dat die
stede ten minsten mochte vercrijgen het geene alrede verlopen es.

[in marge: Vanden lxii gulden ’s jaers Pieter Cranck ende den zoon van Pieter Cornelisz.
gegunt.]
Voorts angaende die lxx gulden vanden erffpacht vanden Welaersweydt, die
erst Pieter Cranck voor vijff jaeren ende daernae den zoon van Pieter Corndelisz.
Ydecant tot onderhout van haer scaden waeren bij de vroetschap gegunt
ende also die stede daervan approbatie ende camer vanden rekening versocht
hadde die ’t selve offgeslagen heeft, zo es bij de vroetschap goet gevonden
also de selve erffpacht uuyte bagijnen goeden gesproten es ende oversulcx
an de stede behoirt te blijven, dat men die geene die de erffpacht uuytbaten
belasten sullen, die selve in handen vanden stede ofte haeren tresorier te
betalen, mits dat die stede den selven daervan vrijen zal.
[64v]

[in marge: Sekere penning op lijffrenten te lichten.]
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Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert omme tot laste vanden stede off lijffrenten
te lichten seshondert gulden van Jan Reyersz. Clock ende noch van eenige andre
personen die gelt op lijffrenten willen uuytstellen, om die selve te
employeren tot betalinge vanden quote deser stede in de extraordinaire contributien als
namentlick in de tweede ii c gulden ende die il ͨ bij de steden van Hollant geconsenteert te
weten i c lx gulden over die steden penning, xl …over die dorpen ende oic tot copinge van
sekere rog, die de stede in voorraet tot behoeff vanden
armen sal opdoen.

[in marge: Van rop op te doen.]
Voorts alsoe die vroetschap die s… [in tekst: nomber] vanden rogge, die bij de burgeren
opgedaen
zal worden genomen hadde bij provisie op c lasten ende die tauxateurs
die gemaict hadden op ii ͨ lasten, zo ist goet gevonden dat men die tauxatie
halff deur sal cloven ende daer op een yegelick die weete doen; voorts
dat die stede tot behoeff vanden armen zal copen omtrent xxv lasten
rogge den helft gereet ende d’ander helft op dach.

[in marge: Raet van regeringe.]
Up huyden den i ͤ augusti anno 1587 in communicatie vanden vroetschap geleyt zijnde
sekere missive vanden Staten van Hollant inhoudende verscheyden pointen ende
eerst belangende die continuatie ofte notificatie vanden Raeden van Staten,
heeft die vroetschap goet gevonden dat men daertoe notificeren zal
Nijevelt, van der Myle, Soza ende Bardesius.

[in marge: c ͤ gulden extraordinair]
Voorts aengaende die c ͤ gulden extraordinair, versocht tot ontsettinge vanden
sluys, vint die vroetschap goet dat men ’t selve, overmits die
groote lasten daerinne die stede vervallen es, sal bij de beste
middelen affslaen, dan so alle die steden in de penning…… gulden bewilligen
dat die gedeputeerde deser steden in sulcken gevalle in de selve
mede sullen moegen bewilligen ende so eenige steden rapport indienen
dat die gedeputeerden deser stede oic sullen rapport indienen.

[in marge: Aerian, rabbi, opten dachvaert in den Haege.]
Is voorts Aerian Heyndricxsz, rabbi, gecommitteert om opten dachvaert
den ii ͤ deser maent in den Haege geleyt te compereren, die voorgaende
resolutien voor advys inne te brengen, daerop ende andere voorvallende
saecken te resolveren ende hem te conformeren mitte meeste stemmen.

[in marge: c ͤ penning ende collecteurs vandien.]
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Is voorts geresolveert dat men noch een c ͤ penning zal omslaen opte
vruchten lxxxvii, zowel ome die landen als ome die landen als ome die
huysen ende zijn tot collecteurs vandien gecommitteert Pieter Thonisz.
ende Reynier Hillebrantsz.

[in marge: Die slachtijt te houden op Sinte Gallendach.]
Voorts is goetgevonden ende geresolveert dat men van nu voortaen
die slachtijt vanden vette beesten, ’t sij koeyen offen varckens ofte
andre, houden sullen op Sinte Gallendach gedurende acht daegen
lang achtervolgende, ten waer Sinte Gallendach beg.st quam
op een sondach in welcken gevalle men sal beginnen ’s maendachs
daer aen.

[in marge: Sinte Elysabetsgasthuys een stuckgen lant te copen ende te vercopen.]
Sijn voorts die regenten van Sinte Elysabetsgasthuys geauctoriseert
een stuckgen lants haer gelegen om selffs te gebruycken te copen ende
weder een ongelegen stuckgen te vercopen.
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[65]

[in marge: Versouck van den Anthonio.]
Up huyden den iiii ͤ augusti anno xv ͨ lxxxvii in communicatie vanden vroetschap
geleyt sijnde sekere remonstrantie vanden agent van den Anthonio
versoucken, dat dese landen denselven den Anthonio tot vorderinge van
zijn exploit willen assisteren (boven die schepen hem geaccordeert) mitte
somme van c off lxxx ͤ gulden omme die te employeren tot anneminge van
volck van oorloge, ammunitie ende anders, heeft die vroetschap goet
gevonden, dat men ’t selve versouck overmits die menichfuldige lasten die
dese stede heeft te draegen, te mit alle beleeftheyt sal affslaen.

[in marge: Te procederen tot resumptie vanden gemeene middelen.]
Up huyden den xv ͤ augusti anno xv ͨ lxxxcii in communicatie vanden vroetschap
geleyt zijnde sekere missive vanden Staten van Hollant men…en ende onder
andre omme te procederen tot resumptie vanden [in tekst: conditien der] gemeene middelen,
heeft die
vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerde opten dachvaert gaende omme
mitte gedeputeerden van d’andre steden te voorsien op alle frauden, die in de
(..) imposten souden moegen werden gepleegt ende insonderheyt te insisteren dat
die consumptie van ’t sout egilicken zowel over die visscherie als
andre geheven zal worden ende zal in geene beswaernisse op t sout bewilligen
tenzij eenpaerlick als voren ende zo hij angedrongen wort tot submissie, dat
hij daerinne niet sal bewilligen tenzij die vanden visscherie oic dieselve submissie haer willen onderwerpen.

[in marge: ’t Versouck vanden smits van Dordrecht.]
Aengaende ’t versouck bij de smits van Dordrecht gedaen, is goet gevonden
dat die gedeputeerde deser stede hem sal conformeren mitte meeste stemmen.

[in marge: Cromhout opten dachvaert.]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Reynier Cromhout omme opten
dachvaert in den Haege geleyt te compereren, die voorgaende resolutie
inne te brengen, daerop ende andre voorvallende saecken te resolveren
ende hem te conformeren mitten meesten stemmen.

[in marge: Verclaringe zijne excellentie over gelevert ende daerop te treden in conferentie.]
Upten xxv ͤ augusti anno xv ͨ lxxxvii in communicatie vanden vroetschap geleyt
zijnde sekere pointen daerop genomen es rapport omme te comen daerop
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volcomelick gelast tegens den xxvii ͤ dese maent ende belangende het i ͤ
ende ii ͤ pointen, is goet gevonden, dat die gecommitteerden, die gaen sullen nae Dordrecht
omme zijne excellentie te congratuleren, in deselve congratulatie sullen verhalen, dat
die Staten verblijt zijn in de satisfactie die zijne excellentie hadde genomen vanden
in..ren die jaere … ende zijne excellentie ….deerden haer angedaen te zijn ende
omme vorder alle goede correspondentie mit zijne excellentie te houden, dat zijne
excellentie gelieve te treden in conferentie opte verclaringe nopende ’t point van de
reguleringe bij de Staten overgelevert, mitsgaders opte acte van consent
vanden ii ͨ gulden ter maent ende zo uuyt saecke vandien eenige onverstant soude
moegen ontstaen dat men tot middelaers tusschen zijne excellentie ende den Staten
zal gebruycken den keurvorst van C.elen, die president vanden …… ende
die raetsheer Wijngaerden, opdat die saecke in goede eenigheyt mach werden
gebracht ende zal die gedeputeerde deser stede opten dachvaert gaende zowel
angaet die acte van consent vanden ii ͨ gulden ter maent ende die l..tatien
daerinne begrepen hem moegen conformeren den meesten stemmen.
[65v]
[in marge: absolut consent in de x c gulden ]
Voorts aengaende 't iii e point mentionerende van absolut consent te
dragen in de x c gulden bij de contribuerende provintien bewillicht tot ......
van een veltleger onder conditie dat haere Majesteit tot 't selve leger soude
furneren v c gulden. Is goet gevonden om die hoge noot wille dat die
gedeputeerde deser stede inde voors. x c gulden absolutel sal moegen bewilligen
mits dat die andere provintien, steden ende leden daer inne haere quoste sullen
opbrengen ende dat die in minderinge van de quoste van Hollant sullen comen die
penningen bij die van Hollant opgebracht ende dat die reste van de quoste van Hollant
in de voors. x c gulden by de rentmeesters van de gemeene middelen mit assistentie van de
magistraten op interest gelicht sullen werden.

[in marge: den dreftdyck te verstercken]
En de belangende die dreftdyck die no.el sal moeten werden verhoocht ende
verswaert vermits die innundatie van de betusse 't welck wel x l oft
liii gulden soude costen die die van de Alblasserwaert ende 't lant van
Arkel niet soude commen vervallen ende dat der omme goet gevonden
was op 't believen van de principalen dat 't lant van Hollant heul
daer toe te baten soude comen xx .. gulden. Is goet gevonden dat
die gedeputeerde desen stede hen in desen sal moegen conformeren den
meesten stemmen voorbehouden 't lant van Hollant haer actie anden geenen
die de selve dyck gehouden zijn te maecken.

[in marge: de pensionaris opten dachvaert inden Hage]
Is voorts D. Frederick van Boyemen pensionaris gecommitteert om
opten dachvaert den xxvii en deser in den Haege geleyt te compereren die
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voorgaende resolutien voor advuys inne te brengen daer op ende alle
andere voorvallende saecken te helpen resolveren ende hem te conformeren
den meesten stemmen.

[in marge : Calff opten dachvaert inde Haege]
Opten lesten augusti 1578 is Gerrit Heyndricxz Calff burgermeesteren
gecommitteert te ees Eeysen in den Haege ende te comperen opte
vergaderinge van de Staten aldaer (also die Pensionaris nae Dordrecht
gereyst es ende dachvaert gecontinueert) ende den vroetschaps resolutien
voor advuys inne te brengen daer op ende op alle voorvallende
saecken te resolveren ende hem te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: van de consumptie van 't sout.]
Op huyden den vii en septembris 1587 in communicatie vande vroetschap geleyt
zynde sekere missive van 't collegie van 't Noorderquartiere mentionerende
van de consumptie van 't sout : Is goet gevonden dat men vuyten naeme
van de magistraten van desen quartiere zal scrijven ande Staten
van Hollant dat haere Edel gelieve te ordoneren dat die
consumptie van 't sout eenpaere ende soude exemptie van de vischerie
off ander verpacht worde op een tamelicke prijs ende

[in marge: gepersiteert byde dese voorgaende resolutie ................. ende dat men die
verpachtinge van de selve impost niet zal toelaten.]
zo zijluyden daer toe niet en begeren te verstaen dat men die
verpachtinge van de impost van de consumptie van 't sout in desen
quartieren niet toelaten zal ende es Jacob Dircxz gecomitteert
om dese resolutie tot Hoorn inne te brengen.

[in marge: impositie opte climmen]
Voorts van xv stuyver te stellen opte ton climmen. Vint die vroetschap
goet dat men 't selve zal off slaen ende daer inne geenssins bewilligen.

[ 66 ]

[in marge: antwoort op te propositie van de vrede ende versochte staet.]
Voorts gehoirt hebbende 't rapport van de burgemeester Calff ende voorgelesen
zijnde die propositie bij de raetsheeren Valck ende Menyn van Wegen zijne
Excellentie den Staten gedaen zo belangende die staet van de lande ende die
middelen van contributie vandien als oic die propositie van de vrede ende het
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antwoort daer op bij de Staten geconcipeert. Heeft die vroetschap
't selve antwoort goet gevonden ende dat men 't selve also zijne Excellen tie zal
overleverende belangende die geconcipieerde staet heeft die vroetschap
geauctoriseert den gedeputeerde opten dachvaert gaende hem te mogen
conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Calff opten dachvaert]
Is voorts die burgermeester Gerrit Heyndricxz Calff gecommitteert om
opten dachvaert tot Rotterdam geleyt te comperen die voorgaende
resolutie voor advuys inne te brengen daer op ende andere voorvallende
saecken te resolveren ende hem te conformeren den meeste stemmen ende dat men
een missive ande pensionaris Boeymen zal scrijven ten eynde hij comen
in den stede diene zo opte dachvaerden als andere daer die stede
hem te doen heeft volgende zijne eedt ende plicht.

[in marge: ende pensionaris te scrijven]
Op huyden den xv en septembris xv c LXXXVII is in presentie van Schout
Burgemeesteren ,Schepenen ,Vroetschappen ende Capiteynen van de schutterien geopent
sekere missive van zijne Excellentie die Grave van Leycester addresserende
ande selve ende nae dat die selve missive van mitsgaders sekere
ingelijde remonstrantie den selven voorgelesen was. Zoe es bij
Burgermeesteren ,Schepenen ,Vroetschappen ende Capiteynen voors. gecommitteert
Reynier Cromhout ontburgeren. om mitte selve missive ende
remonstrantie te reysen nae den Haege ende die mitten Burgemeester Calff
ende den pensionaris Boeymer aldaer opten dachvaert zijnde den staten
te verthonen ende daer op te anhoren 'd advyse van de selve mitsgaders
om 't samentlick daer op mitte andere Stede seker antwoort te concipieren
ende rapport te nemen om 't selve mitte vroetschappe alhier te communiceren
ten waer die gedeputeerden van 'd andere stede alle absolutelick
int antwoort datten gemaect zal worden bewillichden in welcken
gevalle die gedeputeerde desen stede oic mit selve sullen moegen
bewilligen.

[in marge: visitatoers van de rekening van de poortere geersen.]
Sijn voorts Jan Cornelisz Comans Cornelis Willemsz. Croon ende Lobbrant
Jacobsz. Coren gecommitteert omme die rekeningen van Pieter
Thomasz. collecteur van de poorteren geersen te hoiren ende te sluyten.
[ 66v ]
[in marge: de missive bij zijne Excellen tie aende stede gesonden staets gewijs te
beantwoorden.]
Op huyden den xxi ste septembris 1587 in communicatie van de vroetschap
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geleyt zijnde sekere missive van de staten van Hollant inhoudende verscheyden
pointen ende eerst belangende 't point bij wat manieren van die missive
bij zijne Excellen tie aen alle die stede van Hollant gesonden sal beantwoorden
't sy staetsgewys ofte bij de steden particulierlick. Is goet gevonden
dat men die selve beantwoordinge sal doen staetsgewys ende hier
bij de steden int particulier om te beten eenichheyt onder de steden te
onderhouden ende dat den gedeputeerden deser stede gaende ter vergaderinge
van de Staten van Hollant mede gegeven sal worden volcomen
besegelde procuratie en crachte van welcke sij sullen zijn geautoriseert om mitte andere gedeputeerde der edelen ende steden te
concipieren een antwoort staetsgewijs ende bij gemeenen stemmerij daer
bij die duchtende alle die middelen die tot continuatie van de oorloge soude
moegen strecken (die selve gemaniert alst behoirt) presenterende getrouwelijk
die selve te sullen furneren ende voorts angaent 't voors antwoort hun
te conformeren mitte maest ende beste forrmen.

[in marge: beroerende die naerder verclaeringe.]
Aengaende die overgesonden naerder verclaringe ofte replijcken nae
den die selve voorgelesen was Is bij de vroetschap geresolveert
dat deselve alsoe zal worden gearresteert ende zijne Excellentie overgelevert doch off in de vergaderinge vande Staten van Hollant
in de resumptie van dien bevonden werden yetwes verandert te sullen
werden tot drentse van de lande ende contentement van zijne Excellentie
dat die gedeputeerden daer inne hen sullen moegen conformeren.

[in marge: Calff ende pensionaris opten dachvaert.]
Sijn omme te reijsen inden Haege ende die voorgaende resolutien inde
vergaderinge van Hollant inne te brengen gecommitteert die burgemeester
Calff ende die pensionaris Boeijnen.

[in marge: belange die beantwoirdinge opte missive van die van Utrecht.]
Op huijden den xii octobris XV C LXXXVII, In communicatie van de
vroetschap geleijt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant
in date de x e deser maent , vinde eerst belangende de
beantwoirdinge op die brieven vande Schout, Burgemeesteren, Schepenen
ende raden der stadt Utrecht vande xxi ste septembris stilo veteri den
Staten van Hollant den iii e deser maent gepresenteert bij den gedeputeerden
vande voors. Magistraten. Heeft die vroetschap goet gevonden dat man vanwegen desen stede hen sal in desen conformeren mitten meesten stemmen.

[in marge: Personen tot een raet ende een griffier inde hooge raeden.]
Voorts aengaende die nominatie van een bequaem persoon tot raet inde
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hoogen raet inde plaetse van Meester Adriaen Weyssz.; heeft die
vroetschap daer toe genomineert Meester Dirck van Leeuwen , Meester Dirck
van Minderen ende Meester Franchois Vranken ende tot griffier inde
plaetse van Anthonis Gerritsz. Meester Jacob Jessus , Meester Franchois
van Blockhuysen ende Meester Heyndrick Meester.

[67]
[in marge: consumptie van 't sout]
Voorts in conmunicatie van de vroetschappe geleyt zijnde sekere missive van
't collegie van 't Noorder Quartier inhoudende verscheyden pointen ende eerst
belangende die verpachtinge van de impost opte consumptie van 't sout. Is
goet gevonden dat men die voors. verpachtinge voor alsnoch niet sal toelaten
voor ende alleen die eenpaerlick gestelt zal zijn zo wel over die vischerie
als andere ende omme tot een eynde te geraecken zijn die van Alcmaer te
vreden die saecke ende 't different van den te submitteren aen sijne Excellen tie van
Nassau ende eenige uyten hoge raede mits dat die van visscherije van gelijcken
sullen doen.

[in marge: mitte pachters van de wage ende van 't sout te accorderen]
Voorts aengaende die doleantie van pachters van de impost wage ende
't sout es goet gevonden dat men (also die pachters bij de Staten van Hollant
tot geen expeditie comen geraecken) die van den collegie ende magistraten van desen
quartiere zal autoriseren omme die voorsz. saecke eyntellen aff te maecken
ende den selven pachters contentement te geven zo nae redene ende in billickheijt
behoren zal.

[in marge: van eenige schepen van oorloge te vercopen.]
Voorts belangende die vercopinge van eenige schepen van oorloge die
die van de Admiraliteit in meeninge zijn te doen. vint die vroetschap
goet dat men die selve vercopinge niet sal toelaten maer die
selve schepen behouden ende zo daer eenige schepen zijn die 't lant niet
deustelick zijn dat die van 't collegie die selve sullen moegen
vercopen tot preffijt van desen quartiere ende tot betalinge van de
oude schulden vandien.

[in marge: 't versouck van Blondeel]
Beroerende Jacob Blondeel eertijts prior ende kelder in de abdije van
Egmont die versouckt vermeerderinge van sijn alimentatie is 't selve
bij de meeste stemmen off geslagen.
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[in marge: de prior tot Blockert]
Ende angaende Jacob Mathysz Block eertijt prior van de coventialen
in Blocker die versouckt alimentatie. Heeft die vroetschap
geanctoriseert den gedeputeerden in 't collegie om den selven Jacob
Mathysz. een redelicke alimentatie toe te voegen.

[in marge: Jacob Dircksz. opten dachvaert tot Hoorn]
Heeft voorts die vroetschap geommiteert Jacob Dircksz. om
die voors. resolutie tot Hoorn opten dachvaert inne te brengen daer
op ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hen te conformeren
mitte meeste stemmen.

[in marge: successie van de halve broeders]
Belangende die requeste uiyte naeme van de magistraten van 't Noorder
Quartier geconcipieert opte successie van halve broeders sijn Reynier
Cromhout, meester Jan Adriaensz. die pensionaris Boeynek ende die secretaris
coren gecommittert om die selve reqeste naer den te visiteren ende den vroetschap
daer van rapport te doen.

[in marge: den rector zijn pensie te verhogen]
Ende alsoe den rector deser stede bij anderen versorgt wort die hem ongelijck
meer gagie presenteren te geven; zo es bij de vroetschap goet gevonden dat
burgemeesteren die jaerlicxe pensie van de rector hondert gulden 's jaers sullen moegen
verhogen mits dat hij geen ande stede voor sekere jaren zal verbinden.
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[in marge: versoeck van Andries Bas offgeslagen]
Voorts aengaende die questie van Andries Bas die versoeckt te
corten die twee deelen van de c ste penning van de wage ; is goet gevonden
datmen hem 't selve sal off slaen ende dat die 't resorier van betalinge
van 't geene hij schuldig in eerste zal wegen.
[in marge: te treden 't samen mit haere Majesteit in handelinge van vrede]
Op huyden den xiiii ste octobris anno 1587 in communicatie vande vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de State van Hollant in date den xii ste
deser insondende dat die raetsheer van haere Majesteit inden raet van state
Mons..... kilgry den generale Staten van Wegen zijne Excellentie den
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Grave van Leycester als daer toe expresselick gelast bij haere Majesteit
in effecte heeft geproponeert dat haere Majesteit van de Staten generaele begeert
directe verclaringe ende antwoort off sij mit haere Majesteit te saemen in het
tractaet van de vrede willen treden off niet . ende ingevalle jae dat zij
terstont sullen procederen tot nominatie van de geene die sij totte selve handelinge
begeren te gebruycken. ende van haer naemen zijn Excellentie advertentie te doen ende
dat zijne Excellentie voor sijn advuys goet vint dat haere Majesteit graciense intentie
omme die landen tot een goede vrede te helpen bij de Staten zal worden
gevolcht; heeft die vroetschap goet gevonden dat die gedeputeerden
deser stede op ten dachvaert gaende voor advuys sullen inbrengen te vrden te
sijn te saemen uit haere Majesteit te treden in het tractaet van de vrede ende
heeft voorts die vroetschap haere gedeputeerden geanctoriseert om
nominatie te doen van de geenen die men totte voors. handelinge zal gebruycken .

[in marge: Meester Adriaen en de quiting opten dachvaert.]
Ende heeft die vroetschap gecommitteert Meester Adriaen Anthonisz.
ende Jan Claesz. quinting omme opten dachvaert tot Haerlem geleyt te
compereren die resolutie hier boven mitsgaders die resolutien opte
voorgaende missive van de heeren Staten genomen inne te brengen daer
op ende andere voorvallende saeken te resolveren ende hem te conformeren
den meesten stemmen.

[in marge: cranck nog xxx gulden 's jaers]
Is voorts geresolveert dat die stede Pieter Cornelisz. Cranck tot
vorderinge van sijn studien boven die lxx gulden hem voor voormaels gegont
noch jaerlicx sal laten volgen xxx gulden ende dat voorts burgermeesteren
den voors. cranck tot copinge van eenige boecken eenige penningen sullen
moegen verstrecken bij advuys van de rector.

[in marge: dat Frans Fransz. zijn huisen off breken sal]
Voorts es geresolveert dat burgermeesteren Frans Fransz. Lakencoper
belasten sullen 't huisje in sijn thuin op quakelbr... gestelt off
te breken.

[in marge: de princesse van Orangen te desroyeren]
Op huyden den viii novembris 1587 is bij de vroetschap collegialiter
vergadert wesende geresolveert dat Schout, Burgemeesteren ende Schepenen
men vrouwe die princesse van Orangien van Medenblick tot
Alcmaer comende sullen congratuleren ende haere P....... Excellentie tot coste van de
stede eerlijk tracten ende desroyeren.
[ 68 ]
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[in marge: 't Samen mit haere Majesteit te treden in de verhandelinge van vrede mitte Hertoge
van Parma]
Op huiden den ix e novembris 1587 in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van de Staten van Hollant mentionerende om 't samen mit haere Majesteit
te treden in onderhandelinge van de vrede mitten Prince van Parma ende daer toe
oic gelesen sijnde sekere missive van zijne Excellentie van Leijcester ten voors. sijne
ande Staten Generael gescreven ende andere. Is goet gevonden dat die gedeputeerden
deser stede opte dachvaert gaende sullen van wege deser stede verclaren
te vreden te sijn volgende die goede geliefte van haere Majesteit ende zijne Excellentie
't samen mit haere Majesteit in de voors. onderhandelinge van vrede te treden .autoriserende oic den voors. haere gedeputeerden omme totte nominatie van de gecommitteerden
dienen totte voors. handelinge van weegen die van Hollant begeren te gebruycken
ende oic te procederen tot het conciperen van sekere gelimiteerde instructie
voor den voors. gecomitteerden.
[in marge: zijne Excellentie tractement]
Voorts aengaende die vorder pointen begrepen int redres van de heeren staten
generael; heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden haer te
conformeren mitte meeste stemmen ten waer die contrarieerden voorgaende
resolutien van de vroetschap welverstaende dat die vroetschap goet vint
dat men syne Excellentie voor den seven maenten dat zijne Excellentie in Engelant
es geweest oic zijn tractement sullen laten volgen. Welverstaende
mede dat die vroetschap niet geraden en vint eenige gedeputeerden in
Engelan taen haere Majesteit te seynden maer dat men mit zijne Excellentie
zal treden in conferentie ende mit hem houden alle goede correspondentie.

[in marge: soulen ten platten lande eenicheyt onder den steden]
Aengaende die soulen inlegeringen ende moorden ten platte lande ende bij
wat middele men daer inne sal voorsien. Mitgaders alle goede
eenicheyt onder die landen van Hollant ende West Vrieslant ende die steden
leden ende ingesetenen van die te brengen. Auctoriseert die vroetschap
haere gedeputeerden hen te conformeren den meeste stemmen soude nochtans
niet te doen contrarie het placcaet mit haere Majesteit gemaict ofte die
autoriteyt syne Excellentie gedefereert.

[in marge: die middelen in behoirlicken treyn te brengen]
Voorts van voor 't eerste te vinden l. off lx gulden tot betalinge van de
ruyteren ende knechten in dienste van de lande zynde ende voorts te advyseren
opte staet van de leste verpachtinge ende omme 't volck van oorloge te
water dienende te geven consentement verclaert die vroetschap goet te
vinden dat tot dien eynde in behoirlicken treyn gebrocht mochten werden
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die middelen van 't sout innen ende wolle lakenen ende oic die wijnen verclaerende
die van Alcmaer tevrede te sijn het different van 't sout te submitteren
aen syne Excellentie van ..assen ende eenige .uyten hooge ende provicialen raet
mits dat 'd andere steden van gelycken sullen doen.

[in marge: den soldaten op haer diensten eenich laken te verstrecken]
Voorts van de soldaten 't sij op haer voorgaende ofte aenstaende diensten eenich
laken te verstrecken ; heeft die vroetschap haere gedeputeerden geauctoriseert haer in desen te conformeren den meeste stemmen.
68verso

[in marge: een te nomineren in den Raet provintiael]
Voorts van eenen te nomineren inden Raet provintiael in de plaetse van sijne meester Pelgrim
van Loon heeft die vroetschap opt versouck van de pensionaris Boeymer geresolveert dat die
gedeputeerden op ten dachvaert gaende mit alle beleeftheyt den selven Boeymer sullen
nomineren.

[in marge: Goutse sluys]
Nopende het opmaken van de Goutse sluys heeft die vroetschap geautoriseert haer
gedeputeerden op ten dachvaert gaende haer te conformeren de meeste stemmen.

[in marge: Cromhout meester Adriaen ende die pensionaris op ten dachvaert tot Delfft]
Sijn voorts Reynier Cromhout meester Adriaen Anthonisz ende die pensionaris Boeymer
gecommitteert omme op ten dachvaert tot Delfft geleyt te compareren die voorgaende
resolutien voor advijs inne te brengen daer op ende andere voorvallende saecken te resolveren
ende hen te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Rentmeester Colterman vrij excijs]
Is voorts Hans Colterman rentmeester generael van Kennemerlant ende Westvrieslant gegont
vrijheyt van de schutterie ende van alle des stadts acchijsen ingaende 1e januari toecomende.

[in marge: Jacob Dircxz gecontinueert]
Is mede Jacob Dircxz gecontinuneert in ’t collegie van ’t Noorderquartier voor het aenstaende
halff jaer behoudens die vroetschap haer nominatie in de toecomende wet.

[in marge: die oncosten van sijne Excellentie van Leycester]
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Voorts es bij de vroetschap geresolveert dat die oncosten bij burgermeesteren gedaen int
verwellecomen ende vereeren van zijne Excellentie die Grave van Leycester mit ten
aencleven van dien als ter eeren van de stede gedaen bij de stede ende uuyte innecomsten van
dien betaelt sullen werden.

[in marge: dat burgermeesteren geen hoger oncosten sullen doen als tot 150 gulden]
Is mede geresolveert dat geene burgermeesteren van nu voortaen eenige oncosten sullen
moegen doen zo int desroyeren van eenige heeren makinge van eenige nieuwe werken als
andere hoger als hondert vijftig gulden dan bij consent van de vroetschap.

[in marge: belangende die vredehandelinge]
Up huyden den xxiiiie novembris 1587 heeft Reynier Cromhout rapport gedaen van ’t gunt op
te leste dachvaert tot Delfft verhandelt es ende zo veele die handelingen van vrede angaet dat
die edelen eerstens daer van waeren geweest van verscheyden opinien ende also nodich was
in de selve saecken goede eenicheyt te houden ende eendrachtige resolutie inne te brengen
hadden die staten dien aengaende sekere resolutie geconcipieert opt behaegen van haere
principalen de welke de vroetschap voorgelesen sijnde es bij de selve geanoyeert.

[in marge: 2 derde part van de verpondingen van den jaere 88 op te brengen]
Is mede bij de vroetschap om die hoge noots wille bewillicht dat men omme die penningen tot
resistentien van de vijant ende de betalinge van de garnisoenen nodig zijnde in een derde part
van de verpondingen van de jaere 88 promptelick op te brengen ende noch een derde part
binnen een maent mits dat die van Zuythollant.
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sullen werden verhoogt mit de xxen gulden die sij in sekere jaeren genoten hebben ende dat
men sal volgen die voet bij de redresseurs genomen.

[in marge: den burgerie te belasten haer rog op te doen]
Is geresolveert dat men den burgerie sullen belasten dat zij die rogge daer zij op gestelt zijn
ende noch niet opgedaen hebben sullen opdoen binnen agt daegs op te verbeurte van elcke
sack vier.

[in marge: xx of xxv lasten rogge opt credijt vande stede te]
Is voorts geresolueert dat burgermeesteren opt credijt van de stede tot behoeff van de selve
stede sullen copen xx of xxv lasten rogge omme die penningen daer toe nodich sijnde te
becomen dat die stede die selve sal mogen lichten op lijffrenten op te losrenten ende oic bij
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vercopinge van eenige percelen van landen ende sijn om die selve rogge te copen
gecommitteert een van de burgermeesteren mit een van de coorencopers deser stede.

[in marge: gecommitteerden van selver lant te vercopen]
Sijn mede Jan Cornelisz Comans Jan Claesz Quinting ende die rentmeester Foreest
gecommitteert om eenige landen vande reguliers buyten Hoorn te vercopen.

[in marge: de huysarmen seker perceeltje lant te vercopen ende weder te copen]
Sijn voorts huyssittemeesteren geautoriseert die x sneesen lants leggende in Cromhouder lant
tot Warmenhuysen te vercopen en weder seker partijtgen in haer lant leggende te copen.

[in marge: van de oncosten bij de schutterie in de Beverwijck gedaen]
Aengaende die van Beverwijck die versoucken dat dese stede haer willen helpen dragen die
oncosten bij de schutterie gedaen int convoyeren van sijne Excellentie van Leycester: is goet
gevonden dat men haer voor antwoort geven sullen alsoe dese stede moet betalen die oncosten
bij de schutterie van Medemblick hier gedaen dat die stede daeromme totte oncosten in de
Beverwijck gevallen niet behoiren te geven.

[in marge: het erff van ’t houtsbosch off te royen]
Up huyden de vie decembris 1587 sijn burgermeesteren mitte fabrieckmeesteren mitsgaders
Reynier Cromhout Harck van Houtuin ende Cornelis Nannincxz gecommitteert om het erff
vant houtsbosch bequamelicxst off te royen ende daer van de vroetschap rapport te doen.

[in marge: dat die linnenwevers een verndel jaers voor meester knegt moeten wercken]
Is voorts een deken ende Raets van ’t weversgilde geaccordeert dat van nu voorts aen geen
linnenwevers die meesterie binnen die vrijheyt deser stede sullen moegen up stellen voor dat
zij een verndel binnen die vrijheyt deser stede voor meester knegt gewrocht hebben sonder dat
in de voorschreven constrictie begrepen sullen sijn die wollenwevers, castenwerckers,
tapeseriewerckers, damastwerckers ende diergelijcken tot discretie van burgermeesteren ende
gerechte.
[in marge: van 2 derdest van een derdest van de verpondingen]
Belangende die missieve bij de Staten van Hollant overgesonden daer inne sij versoecken
consent in twee derden deelen van een derde part van de verpondinge over die stede tot
behoeff van de notelicke fortificatien van eenige steden ende forten van’t die vroetschap goet
dat men ‘t selve voor dese tijt in state sal stellen.
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[in marge: het secretarisschap te combineren]
Also Aerian Cornelisz Texel also van godt gevisiteert is dat hij ’t officie van secretarisschap
niet langer bedienen can: zo heeft die vroetschap goet gevonden dat men het secretarisschap
van burgermeesteren ende schepenen ende oic van de weescamer sal combineren ende
tsaemen voegen ende bij twee getrouwe personen sal laten bedienen tot gemeene proffijte
ende dat die stede tot haere laste sal nemen die pacht die de secretaris Texel plach te betalen
ende sijn tottte voorschreven officie gecommitteert Lobbrant Jacobsz Coren ende Harck Jansz
van Houtuin.

[in marge: secretaris Texel een lijffpensie van 100 gulden ’s jaers]
Heeft voorts die vroetschap gegunt ende geaccordeert Aerian Cornelisz Texel secretaris alle
verndel jaers xxv gulden uyt incomen deser stede zijn leven lanck geduerende ingaende de 1ste
november lestleden.

[in marge: d’ erven van ’t oude houtsbosch te vercopen]
Up huyden den xviiie december 1587 is bij de vroetschap goetgevonden dat men die erffven
van ’t oude houtsbosch sal vercopen ende dat men die sloot leggende tusschen ’t houtbosch
ende die erven van de huysen van Achterfnidsen voor dese tijt sal open laten ende opbeuren
onvermindert ’t recht dat die stede heeft op’t huys van Jan Boon.

[in marge: Meester Ghijsbert van Nesse vrijheyt vande schutterie]
Is voorts meester Ghijsbrecht van Nesse gegunt vrijheyt van de schutterie mits dat hij sal
houden sulck geweer als andere schuttebroeders tot discretie van de capiteynen van de
schutterien.

[in marge: de bier halff vaten te maken conform die maet van Delft]
Is voorts goetgevonden dat men die halve biervaten ende verndels sal voortaen maken
conform die maet van Delft mits dat men dit vaten nu gemaect zijnde zal offbesigen.

[in marge: den offslach voor die oude pacht]
Is mede goet gevonden ende geresolveert dat men Cornelis Vrericxz offslager den offslach
mitte vischbancken sal laten volgen het toecomende jaere voor gelijcke pacht als hij daer
voren dit jaere betaelt heeft.

[in marge: belangende d’ acchijs van de rogge bij de burgers tot voorraet opgedaen]
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Voorts es geresolveert zo verre die pachter van de coornexcijse niet met de stede wil
accorderen van de excijs van de rogge bij de burgeren opgeleyt tot voorraet dat
burgermeesteren in sulcke gevalle ’t selve de burgeren mit recht sullen voorstaen.
Voorts belangende die requeste uuyten naeme van de magistraten van ’t Noorderquartier
geconcipieert op te successie van de halve broeders heeft die vroetschap gehoirt ’t rapport van
haere gecommitteerden goetgevonden dat halve broeders off susters in de successie van haere
halve broeders voor oomen ende moeyen in alle gevalle mede sullen werden geprefereert
ende datmen ’tselve request sal ande
70
[in marge: belangende de successie van de halve broeders]
Staten van Hollant overgeven mits dat men daer bij sal voegen dat vader off moeder in ‘t
leven sijnde voor halve broeders off halve susters sullen werden in de successie van haere
kinderen geprefereert niettemin zo in ’t selve d’andere steden van deses quartiere swarichheyt
maken dat men in sulcken gevalle ’t selve request sal overgeven sulcx dan men geconcipieert
es.

[in marge: schepenen van elck zegel een stuiver]
Is mede geresolveert dat schepenen van nu voorts aen voor ’t segelen sullen ontfangen van
elck zegel een stuiver.

[in marge: een burgermeester sijnde sijn broer voorzeide geen tresorier]
Is mede geresolveert dat een burgermeester zijnde zijn broeder noch zoon noch swager geen
tresorier sal moegen weesen van gelijcken een fabrieckmeester sijnde zijn broeder soon noch
swager geen stadswerkmeester sal moegen sijn.
[in marge: een retorijckers 50 gulden]
Is voorts een retrosijns bij de vroetschap geaccordeert zo voor haere oncosten gedaen in ’t
leeren van ’t spul van sinnen ende vertoninge ten tijde van sijne Excellentie van Leycester
gedaen ende gemaect als oic tot een vereeringe toegevonden die somme van vijftich gulden.
[in marge: een pensionaris tot een gratuiteyt een verndel jaers gagie]
Up huyden den xxxe decembris 1587 heeft die vroetschap den pensionaris Boyemen tot een
vereeriginge ofte gratuiteyt geaccordeert die volle gagie van een verndel nae den vie january
toecomende.
[in marge: de rentmeester Sonck vrij excijs]
heeft voorts die vroetschap Anthonis Willemsz Sonck rentmeester van ’t graeffschap van
Egmont gegunt vrijheyt van alle stadt acchijsen.
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[in marge: om die gerechticheyden van Westvriesland voor te staen]
Up huyden den viie january 1588 den vroetschappe voorgehouden zijnde die propositie bij de
burgermeesteren van Hoorn ende Enckhuysen mitsgaders doctor Frans Maelson gedaen
tenderende om een gequalificeert persoon te committeren omme die gerechticheyden ende
privilegiën van Westvrieslant voor te staen voorzeide heeft die selve vroetschap verclaert dat
sij altijt gaerne gesien hebben ende bereyt sijn geweest om de geregticheyt van Westvrieslant
voor te staen ende te defenderen gelijck zij alsnoch bereyt zijn te doen maer also notelick
dient goede eenigheyt te houden onder den stede van desen quartiere bijsonder in desen
conjuncture zo vint die vroetschap goet dat die voorschreven saecke den collegie van desen
quartiere angedient zal worden om bijden selven daer op een point van beschrijvinge gemaect
te werden.
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[in marge: rekeningen Boot te visiteren]
Sijn burgermeesteren met eenige vande schepenen gecommitteert om de rekeningen van
voorzeide Christoffel Boot als collecteur van de impost van de 50 gulden op ’t hondert fout te
visiteren en de daer vande vroetschap rapport te doen.

[in marge: gecommitteerden tot Hoorn diendende tot voorstant vande gerechticheyden van
Westvrieslant]
Up huyden den xden january XVC LXXXVIII in communicatie vande vroetschap geleyt sijnde
sekere missieve van ’t Noorderquartier daer inne versocht wort eenige gecommitteerden op
morgen te schicken tot Hoorn om ’s anderen daegs mit d’andere steden van deses van deses
quartiere finalicken te besluyten ’t geene dienen sal tot voorstant vande gerechtigheyden ende
vrijheyden van Westvrieslant heeft die vroetschap gecommitteert meester Adriaen Anthonisz
burgermeester ende Reynier Cromhout outburgermeester omme tot Hoorn op te vergaderinge
van desen quartiere te compareren ende aldaer grondelicken verstaen die gerechticheyden
vrijheyden ende privilegien van Westvrieslant ende off men die selve mit redenen souden
moegen defenderen ende voorstaen ende ’t selve bevindende mitte gedeputeerden van d’
andere steden te concipiëren sekere middelen ende articulen bij de welcke men de selve
gerechticheyden sal moegen defenderen ende rapport te nemen om die mitte vroetschap te
communiceren niettegenstaende ende al is ’t zo dat die van Edam Monnickendam ende
Purmereynt daer inne swaericheyt maeckten als niet begrepen sijnde onder Westvrieslant.
[in marge: een Cste penning over huysen en landen]
Is voorts bij de vroetschap geresolveert dat men omme te vervallen die penningen die de stede
bij anticipatie moet opbrengen een cste penning sal omslaen over de huysen ende landen te
weeten over die landen op te vruchten van ’t jaer 88 ende over die huysen op te huyer van
may 88 tot may 89 ende sijn tot collecteurs van dien gecommitteert Pieter Thomasz ende
Reynier Hillebrantsz.

195

[in marge: gecommitteerden tot Hoorn dienende om die gerechticheyden van Westvrieslant te
helpen hanthouden]
Up huyden den xvie january 1588 heeft die vroetschap gehoirt hebbende ’t rapport van
meester Adriaen Anthonisz geweest hebbende op te dachvaert tot Hoorn goet gevonden dat
men die gerechticheyden ende vrijheyden van Westvrieslant ende ’t Noorderquartier
eendrachtelick ende met alle die stede van desen quartiere voor sal staen soe wel in de saecke
van de munte admiraliteyt als andere gedurende de oorloge gebruyckt sonder eenige
scheuringe te maken onder die stede van desen quartiere ende omme die selve
gerechticheyden te beter te houden staende ende te defenderen hebben goet gevonden dat bij
de stede van desen quartiere daer toe een pensionaris geordonneert ende gecommittteert sal
worden onder sulcke instrictie ende commissie als dien aengaende bij de steden van desen
quartiere gemaect sal worden ende hebben die van Alcmaer daer toe genomineert doctor
Franchois Maelson en sijn tot Hoorn op te dachvaert te reysen ende die resolutie inne te
brengen gecommitteert meester Adriaen Anthonisz burgermeester ende Haerk van Houtuin
secretaris.
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[in marge: generale regeringen]
[in marge: nominatie van de Raet van State]
[in marge: redres van de commissie van de voorschreven Raet]
Ten selven daege in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde sekere missieve van de
Staten van Hollant mit sekere bijgevoechde poincten daer op op te vergaderinge van de Staten
den xviiisten deser in de Haege geleyt resolutie innegebrocht sal worden ende eerst belangende
die generale regieringe van Vereenichde Nederlanden in ’t geleyt vande saecken die gemeene
unie ende defentie der selve landen mitsgaders die onderhoudingen van het tractaet met haere
Majesteyt gemaect voorts van de continuatie van de geenen die uuyt Hollant in den Raet van
State dienen ofte op te nominatie ende electie van anderen in haeren plaetse mitsgaders op te
resumptie ende redres van de commissies ende instructien voor de geenen die inde
voorschreven Raet sullen dienen. Is goet gevonden dat die gedeputeerden deser stede haer
sullen moegen conformeren de meesten stemmen te waer die selve contrarieerden het tractaet
mit haer Majesteyt gemaecct ende d’ autoriteyt zijnde Excellentie gedefereert.

[in marge: angaende d’admiraliteyt]
Voorts aengaende d’admiraliteyt ende ’t redres van de collegien der selver vinden die van
Alcmaer dat die admiraliteyt bij de collegie van dese quartiere sal worden geadministreert als
in voortijden ’t welck dienen sal tot merckelicke verlichtinge van des gemeenelants lasten.
[in marge: continuatie van de ii C duisent gulden ter maent licenten en de convoyen]
[in marge: versoucke verhoginge vijftich gulden ter maent]
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Voorts belangende die continuatie van de ii C duisent gulden ter maent over Hollant,
Westvrieslant, Zeelant, Vrieslant ende Utrecht mitsgaders van de convoyen ende licenten als
oic die versochte verhoginge vande Le gulden ter maent heeft die vroetschap geautoriseert
haere gedeputeerden op te dachvaert gaende om die versochte continuatie te moegen
bewilligen te waer saecke eenige veranderinge geschiede in de regieringe in welcke gevalle sij
sullen nemen rapport ende belangende den versochte verhogingen sullen naeder verstaen de
staet van de oorloge ende bij wat middelen die selve gevonden sal worden ende van ’t selve
rapport nemen.

[in marge: assistentie de koninck van Poortugael te doen]
Ende belangende d’assistentie de koninck van Poortugael te doen vint die vroetschap goet dat
men t’selve sal offslaen.

[in marge: redres collegie van Zuythollant ende van een advocaet in ’t collegie]
Voorts belangende ’t collegie van de gecommitteerde raeden te redresseren in behoirlicke
ordre met een advocaet die de besogne sal dirigeren verclaert die vroetschap dat sij wel
mogen lijden dat die van Zuythollant haer collegie dresseren sulcx sij bevinden oirbaerlick te
zijn ende belangende d’advocaet dat die gedeputeerden dese stede mitte gedeputeerden van d’
andere steden van desen quartiere sullen communiceren om een eendrachtige resolutie dien
aengaende inne te brengen.
[in marge: in de plaetse van L gulden xxL gulden opt fout ]
Voort van in plaetse van de impost van de L gulden op elck hondert fout te betalen eert van de
deune gaet voortaen gegeven sal worden xxL gulden opte selve voet ende ordonantien daer ’t
op die L gulden eertijts is geconsenteert is ’t selve bewilligt mits dat deselve eenpaerlick
gegeven sal worden soe wel over die vischerie als andre ende mit conditie dat ‘t selve fout bij
geene stede noch provintien meerder sal mogen worden beswaert.

[71v]
[in marge: consumptie van ’t sout ]
Aengaende die consumptie vande xx stuyvers opte tonne sout heeft die
vroetscap die selve oic goet gevonden mits dat die selve eenpaerlyck
ghegeven sal worden.

[in marge: correctie op eenige imposten ]
Ende belangende die correctien gemaict ende geconcipieert opte imposten
zo vande wynen, bieren, twee stuyvers opte tonne bier als opte
laeckenen: heeft die vroetschap die selve goet gevonden ende datmen
arbeyden sal om d’ selve te effectueren, ende in trein te brengen.
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[in marge: in saecken daer overstemminge geen plaetse en heeft]
Vande saecken daer inne geen overstemminge geen plaetse en heeft te
submitteren aen syne Excellentie van Nassau ende sulcke neutrale heeren
als die selve zijne excellentie daer toe sal willen verkiesen; is
goed gevonden dat so wanneer die twee derdendelen over eendragen
dat het derde derdendeel sal moeten volgen.

[in marge: die penninge op interest bij geleyt te continueren ende ’t interest te
reduceren opten penning xvi ]
Voorts vande leeningen bij de steden opgebrocht ende geassigneert opte
verpondingen vande jaere 88 te continueren den tijd van twee
jaeren ende interest vandien te reduceren van xii ten hondert opten penning
sestien etc. heeft die vroetscap geauctoriseert haere gedeputeerden
te aenhoiren d’ advysen van d’ andere steden ende hem te conformeren
met de meeste stemmen.

[in marge: gesanten te seynden ande Majesteit van Denemarcken]
Voorts van mitten eersten aende Conincklyke Majesteit van Denemarcken eenige
gesanten te seynden omme syne Majesteits goede meeninge in regart van
dese landen te verstaen: vint die vroetschap goet dat ’t selve
eerstdaechs gesciede

[in marge: voorcoopen ten plattenlande gesciedende]
Voorts van te verbieden alle voorcopen van greynen ende andere
goeden die ten plattenlande gescieden: is goet gevonden datmen
daer inne sal volgen den meesten stemmen

[in marge: opmakinge vande goutse sluys]
Beroerende ’t opmaken vande goutse sluyse in de Ryndyck om die te
moegen gebruycken in’t transporteren vande scepen van oorloge uuyten
suyden in den noorden ende uuyten noorden in den suyden: heeft die vroetschap
geauctoriseert haere gedeputeerden haer te conformeren den meeste
stemmen

[in marge: het stapelrecht van die van Dordrecht]
Aengaende ’t versouck van die van Dordrecht belangende het stapelrecht
is goet gevonden dat men die gerechticheden vande steden sal voorstaen
ende soe die van Dordrecht sustineren willen geprevilegeert te zyn
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dat zy haere previlegien mit recht sullen moegen vervolgen

[in marge: boeten vande reauditie in den hove provintiael]
Belangende die boeten vande reauditie inden hove provintiael te
verhogen: auctoriseert die vroetschap haere gedeputeerden in desen
te volgen den meeste stemmen
72
[in marge: vande vredehandel ende eenichheyt onder den steden]
Beroerende die vredehandel mitten Conninck van Spangen ofte hartoge
van Parma die niet alleen van haere Majesteit van Engelant maar oic
van eenige andere seer hart wort angedreven. Ende vande eenichheyt
onder den steden ende leden van Hollant,Westvrieslant ende Zeelant te houden:
is goet gevonden datmen by alle genoechelicke middelen sal arbeijden om
eendracht te soecken onder den steden ende d’ selve mit alle notelickheyden te
voorsien ende oic alle middelen voorwenden om goede correspondentie te houden
mit haere Majesteyt ende so daer yet vande vrede wort voorgestelt datmen
sal volgen die goede geliefte van haere Majesteyt

[in marge: meester Adriaen ende Cromhout opten dachvaert in den Haege]
Sijn voorts meester Adriaen Anthonissoon burgermeester ende Reynier Cromhout
outburgermeester gecommitteert opten dachvaert in den Haege geleyt te
compareren die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer
op ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hen te conformeren den
meesten stemmen

[in marge: Alcmaer voor Westvrieslant]
Op huyden den xxen january anno xvc. achtende tachtich hebben meester
Adriaen Anthoniszoon ende Hark Janssoon van Houtum geweest hebbende
opten dachvaert tot Hoorn rapport gedaen van ’t gunt opten voorssegde dachvaert
verhandelt was ende onder andere dat die van Hoorn, Enchuysen ende
Medenblick mit malcander eyntelick gesloten hadden die gerechticheyden van Westvrieslant voor te staen ende begeerden van die van
Alcmaer dat zy heure verclaringe sullen doen off sy haer voor
Westvrieslant houden off niet, ’t welck naerder bij de vroetschap
in deliberatie geleyt synde is by de selve geresolveert dat die
gedeputeerden tot Hoorn opten dachvaert gaende verclaren sullen
dat die van Alcmaer haer houden voor Westvrieslant
auctoriserende voorts den selven gedeputeerden om te avoyeren
[in marge: instructie voor den syndico ende acte van associeteyt]
d’ instructie voor den syndico geconcipieert mitsgaerders die
acte van associeteyt onder den steden van Westvrieslant ende
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‘t Noorderquartier gemaict mits dat alleenlick verandert sal worden
ende in de plaetse van ten euwygen daegen gestelt worden gedurende
den oorloge

[in marge: Hark Janszoon opten dachvaert]
Is voorts Harck Janszoon van Houtum gecommitteert om tot
Hoorn opten dachvaert te reysen ende aldaer mit Jacob Dircxssoon
die voorgaende resolutie advys inne te brengen daer op ende andere
voorvallende saecken te resolveren ende haer te conformeren den
meeste stemmen vande vroetschap

[in marge: die rekeninge van Boot te sluyten]
Syn voorts burgermeesteren ende schepenen geweest hebbende over die
rekeningen
van saliger Chrystoffel Boot vande administratie by hem gehadt vande impost
vande L. gulden opt hondert sout geauctoriseert om die rekeninge vande
selve Boot te hoiren ende te sluyten ende mit syne erfgenaemen te accorderen
van ’t salaris soe nae doenlick es

[in marge: den erfgenaemen van Boot acte van indempnite]
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert om die rekeninge van voorssegde Boot
over te nemen ende syne erfgenaemen daer van acte van indempnite te leveren

[72 v]
[in marge: Frans Franszoon gegunt een woninge by het Quakelbrug te stellen]
[in marge: opten 8. maerty 1588 es dit by de vroetschap affgeslagen]
Is voorts Frans Franszoon lakencoper gegunt dat hy een bequame
woninge sal mogen doen tymmeren op Quakelbrugge ter plaetse daer
burgermeesteren ende gerechte achten sullen den naegebuyeren minst hinderlick
te syn, mits dat hy ’t selve huys sal doen tymmeren van hout sonder
daer toe steen te gebruycken dan totte schoorsteen, mit conditie oic dat
hy ’t selve huys tot allen tyden van noot tot vermaninge van burgermeesteren sal moeten offbreken sonder daer voor eenich verstel ofte
recompense te moegen eysschen, mit conditie mede dat die selve
woninge altyt sal moeten werden gebruyckt tot een herberge
dienende tot geryff vande gaende ende reysende man ende dat hy die selve
woninge niet en sal moegen verhuyeren an eenyge personen dan by
believen ende goetduncken van myn heeren burgermeesteren ende off tot
eeniger tyt eenich gebreck daer inne geviel off eenich quaet
regiment int selve huys gehouden werden dat burgermeesteren in
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sulcken gevalle ’t voorssegde huys sullen moegen nae haer nemen tot
tauxatie van scepenen ende dat hy van al ’t selve een
besegelde brieff sal leveren

[in marge: lxxv.iii gulden in promptes op te brengen ende hoe men die quote van
desen quartiere zal vinden]
Op huyden den viiien february anno XVc acht ende tachtich in communicatie van de
vroetschap geleyt synde sekere missive vande staten van Hollant
in date den iiiien deser maent mit sekere bygevoehde resolutie opt
rapport vande steden genomen daer inne omme te voorcommen die
uuyterste ruyne vande Lande ende den soldaten in Heusden ende andere
plaetsen gemuyteneert hebbende contentement te geven geresolveert
es lxxv.iii gulden promptelick by de stede op te brengen ende dat van
remboursement te doen uuyte verpondinge vande lopende jaere
LXXXVIII ten plattenlande vallende: heeft die vroetschap om die
hoge noots wille in de selve resolutie bewillicht ende goet
genomen omme die quote van desen quartiere in de voorssegde somme te
becommen datmen die selve vande vermogenste dorpen sal vinden
ende dat die rentmeester van desen quartiere middelertyt op interest
sal lichten soe veel penninge als hy in alre yle sal connen becommen

[in marge: over stemminge ofte submissie]
Ende belangende die overstemminge ende submissie heeft die vroetschap
gepersisteert by haer voorgaende resolutie den xvi january lestleden
desen aengaende genomen

[in marge: particuliere collegie vande admiraliteyt]
Voorts aengaende die particuliere collegien vande Admiraliteyt vint
die vroetschap goet dat die collegien sullen worden gestelt by de Staten
mit advys vande vier personen neffens syne excellentie als generaels
ende superintendenten der admiraliteyt geordonneert

[in marge: den drucker jaerlicx xxx gulden]
Is voorts Arys Aerianszoon boeckdrucker gegont huyshuyer
jaerlicx dartich gulden gedurende den tyt van ses jaeren soe verre
hy so lange binnen Alcmaer blyft wonende ende die boeckdruckerie
exercerende

[in marge: Willem Claeszoon makelaer]
Is voorts Willem Claeszoon beneffens Ysbrant Louriszoon Wildeman gegont
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het offitie van makelaerschap onder sulcke ordonnantie ende salaris als
myn heeren burgermeesteren ende gerechte daer op sullen maken
[73]

[in marge: die erffen van het oude houtsbosch te vercopen ]
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert om die erve van ’t oude houtsbosch
te vercopen op vier termynen ende dat sy stipuleren sullen dat die copers
die erven binnen vier jaeren sullen moeten betymmeren

[in marge: visitateurs totte rekeninge vande collecteurs vande C. penning]
Syn voorts Jan Corneliszoon Comans, Jan Claeszoon ende Cornelis Willemszoon
Croon
gecommitteert om de rekeninge vande collecteurs vande C. penning
te hoiren ende te sluyten

[in marge: ’t different tusschen den oversten Sonoy ende den Staten]
[in marge: Calff opten dachvaert]
Op huyden den xi february 1588 in communicatie vande vroetschap geleyt zynde
die rescriptie by de Staten van Hollant gedaen opte missive van de
gedeputeerde raeden van Westvrieslant ende het Noorderquartier daer
inne verhaelt worde dat den oversten Sonoy vande gedeputeerden vande
vier Noorder Coggen sekere somme van penninge versocht hadde tot betalinge
vande knechten aldaer, is goet gevonden dat men den gedeputeerden van
’t Noorderquartier by missive sal adverteren van het antwoort by de Staten
van Hollant overgesonden ende dat wy (ons daer nae regulerende) geen
eyntelicke resolutie voor alsnoch in de voorssegde sake connen nemen, maer dat wy
onsse gedeputeerden terstond nae den Haege sullen seynden om gelyckelick
mitte Staten van Hollant in de voorssegde saecke te resolveren ende sulcx te
advyseren als tot meesten dienste vande Landen bevonden sal worden te
dienen, daer by versoeckende dat d’ andere steden van desen quartiere van
gelycken haere gedeputeerden in alre haest nae den Haege opten dachvaert
willen seynden ende es die burgermeester ende Calff gecommitteert in den
Haege te reysen ende mitten Staten van Hollant in de voorssegde sake ende op ‘t
different
tusschen den oeversten Sonoy ende zyne excellentie van Nassau mitte Staten
van Hollant geresen sulcx te advyseren als tot meesten ruste ende welvaren
vande Lande sal dienen ende voorts om die voorgaende resolutien vande
vroetschap in te brengen

[in marge: lxxv.iii gulden]
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Voorts belangende de lxxv.iii by repartitie ende quotisatie onder den
steden op te brengen tot betalinge vande gemeuytineerde soldaten etc
daer inne die vroetschap laest heeft bewillicht: is goet gevonden
dat men aen Jacob Dircxssoon sal scryven dat hy die selve saecke
mitte andere steden van desen quartiere wil communiceren op dat dien
aengaende een eenparige resolutie genomen ende tot in den Haege ingebracht
mach werden ende dat die gedeputeerden opten dachvaert gaende dienaengaende
geen resolutie en sal inbrengen voor dat hy verwittcht es wat inde voorssegde sake
tot Hoorn by d’andere steden van desen quartiere gehandelt es

[in marge: ’t different tusschen den oeversten ende syne excellentie]
Op huyden den xvii february anno XVc LXXXVIII is meester Adriaen Anthoniszoon
burgermeester gecommitteert volgende het versouck van syne excellentie van
Nassau om
te reysen tot Hoorn ende aldaer mit zyne excelentie ende den gedeputeerden van
d’andere steden het different tusschen den oeversten Sonoy ende zyne excellentie
geresen te helpen assopieren ende beslechten sulcx als tot meesten ruste ende
welvaren
vande Lande sal dienen

[in marge: van een Vaendel vande schutterie]
Voorts opt versouck by syne excellentie van Nassau begerende een Vaendel
scutterie
uuyt dese steden so verre die sake van Medenblick mit accoort wort
off gehandelt ende de gelegentheyt vereyschte de selve binnen Medenblick voor
eenen tyt te leggen: is goet gevonden dat burgermeesteren syne excellentie sullen
andienen
dat die stede zyne excellentie daer inne gaerne souden willen accommoderen ende
sullen synre excellentie voorhouden die oude haet tusschen den burgeren
van Alcmaer ende
Hoorn synde ende oic dat binnen deser stede geene garnisoenen syn ende so syne
excellentie
daer inne geen volcomen contentement en heeft, dat men in sulcken gevalle sal
bewilligen om int noot es een vaendel vande schutterie uuyt te schicken

[73 v]

[in marge: zyne excellentie van Nassau te defroyeren]
Is voorts by de vroetschap geresolveert dat men syne excellentie
van Nassau zal defroyeren ende dat die stede d’oncosten by syne
excellentie gemaict sal betalen
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[in marge: noch xxv.iii gulden by quotisatie]
Op huyden den xxi february anno 1588 in communicatie vande vroetschappe
geleyt synde sekere missive vande gedeputeerden raeden van Westvrieslant
ende ‘t Noorderquartier daer inne verhaelt wort dat by de gedeputeerden
vande steden opte vergaderinge in den Haege hochnodich bevonden es
op’t behaegen van haere principalen boven die lxxv[.] gulden noch xxv. iii
gulden op te brengen by quotisatie onder den steden onder belofte van
rembourssement uuyte verpondingen vande lopende jaere LXXXVIII ende in
subsidium uuyte middelen omme daer mede den soldaten binnen Heusden contentement te geven. Ende also daer op der vroetschaps advyse ende
consent versocht wort: zoe heeft die selve vroetschap om die hooge
noots wille daer inne bewillicht ende goet gevonden dat men die
quote van desen quartieer sal vinden op gelycke voet als vande quote
in de lxxv.iii guldens es geresolveert

[in marge: C.iii gulden extraordinarie op interest te lichten]
Op huyden den xxvii february 1588 in communicatie vande vroetschap geleyt zynde
sekere missive vande Staten van Hollant in date den xx deser, daer inne
versocht wort consent van noch C.iii gulden extraordinarie op interest ofte
anderssins geheven te moegen werden opte verpondinge vande lopende jaere
lxxxviii ende in subsidium opte middelen te rembourseren mittet interest
vandien binnen ses maenten: heeft die vroetschap in aensieninge vande hooge
noot ende bedroeffde staet vande Lande in de voorssegde C.iii gulden bewillicht
mits dat die selve byde ontfangers op interest gelicht sullen werden
ende dat men uuyt dit quartier daer van geen penninge sullen laten gaen voor
dat die saecke van Medemblick sal wesen beslecht

[in marge: ordre van regeringe betalinge van oorlochsvolcke etc.]
Voorts opt redres vande Staet vande Lande, d’ordre van regeringe
betalinge van oorlochsvolcke, besettinge vande frontersteden ende
conservatie van eenige quartieren oic opt redres ofte verminderinge
vande onnodige oncosten ende lasten eyntelicke resolutie te nemen: heeft
die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerde opten dachvaert gaende
in de voorssegde saecken hen te conformeren den beste ende meeste stemmen ten
waer
die selve contrarieerden het tractaet mit haere Majesteyt gemaict ende d’ auctoriteyt
syne excellentie gedefereert in welcken gevalle hy sal nemen rapport

[in marge: ordonnantie opte imposten vande wolle lakenen etc.]
Beroerende d’ ordonnantie gemaect opte imposten vande wollen lakenen item
vande
linnen lakenen, fluwelen, satynen, bouraten etc. heeft die vroetschap
geauctoriseert haere gedeputeerde die selve te helpen arresteren by
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pluraliteyt van stemmen ofte overstemminge van twee derdendelen insisterende
nochtans altyt soe wel veel mogelick es, dat d’ imposte van wollen lakenen
fluwelen, satynen etc. by den eersten coper sullen werden betaelt.

[in marge: Harck Janszoon opten dachvaert in den Haege]
Is voorts Harck Janszzoon van Houthum secretaris gecommitteert omme
opten daechvaert den lesten deser maent in den Haege geleyt te compareren die
voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer op ende andere
voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren den meesten
stemmen
[74]

[in marge: C.iii gulden op interest te lichten]
Op huyden dan viii marty 1588 in communicatie vande vroetschap geleyt
synde sekere missive van de gedeputeerde raeden van Westvrieslant
ende ’t Noorderquartier mitsgaders sekere resolutie by de Staten van
Hollant opt behaegen van elcx syne principalen genomen, daer inne
goet gevonden es omme alle verdere meuterie van de soldaten ende
’t creychsvolck te verhoeden noch andere C.iii gulden op interest te lichten
by de ontfangers van de gemeene middelen voor den tyt van acht ofte
ses maenten onder belofte vande selve te rembourseren uuyte gemeene
middelen: is by de vroetschap omme die hooge noots wille bewillicht
in de voorssegde versochte C.iii gulden mits dat die quote van desen quartiere
by den rentmeester op interest gelicht sullen werden zo verre ’t selve
mogelick es indien niet over die vermogenste dorpen mits conditie
mede dat men geen penninge uuyt dit quartier sullen laten gaen voor
dat die saecke van Medemblick sal syn beslecht

[in marge: middelen om de garnisoenen tot Medemblick te geven contentement]
Voorts van eenige middelen voor te wenden, waer mede
men den garnisoenen binnen Medemblick souden moegen geven
contentement heeft die vroetschap geauctoriseert haere
gedeputeerden opten dachvaert tot Hoorn gaende om in desen mitte
gedeputeerden van d’ andere steden te advyseren sulcx tot meesten dienst
ende welvaren van desen quartiere sal vereyschen daer toe oic
gevende den selven volcommen last.

[in marge: meester Adriaen ende Jacob Dircxssoon opten dachvaert tot Hoorn]
Syn voorts meester Adriaen Anthoniszoon ende Jacob Dircxssoon gecom
mitteert omme opten dachvaert tot Hoorn te reysen die voorgaende
resolutien voor advys inne te brengen daer op ende andere
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voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren den
meesten stemmen.
Op huyden den xx. marty anno XV.c acht ende tachtich in communicatie
vande vroetschap geleyt zynde zeekere missive vande Gedeputeerde
raden van Westvrieslandt ende ’t Noorderquartier in dato den 18e
marty anno XV.c acht ende tachtich, inhoudende voirnemelicken vier
poincten, waer op versocht werde advys ende resolutie van de
vroetschap deser stede innegebracht te werden by eenige onser
gedeputeerden tot Enchuysen opten xxi. marty ’s mariendaechs
inder harberge. Omme met d’ andere steden des ander daechs
daerop ende andere voorvallende saecken te helpen adviseren ende
resolueren

[in marge: Admiraliteyt]
Es aangaende ’t Ie poinct (wat men in der saecke van d’ admiraliteyt
zal hebben te doen, nademael van wegen de magistraten van desen
quartiere aen d’ heeren Staten van Hollant gescreven was dat hen
gelieven wilde ordre te stellen opte saecke van d’ admiraliteyt
over Noortholland, Amsterdam etc. ende dat die van d’ admiraliteyt

[74v]
hen eerst daegs binnen Hooren zouden begeven. Oftedat
anders de magistraten van desen quartiere genootsaect
zouden wesen 't collegie van desen quartiere 't auctoriseren
omme d'administratie van d'amiraliteit bij provisie
aen te nemen, nae 't oude gebruyk hier voirmaels
geobserveert waerop zij geen rescriptie en hadden
ontfangen bij de vroetscap goet gevonden aldaer inne
te brengen dat de selve goedt vindt dat men de saecke
van d'admiraliteyt zal uuytstellen ter eerster vergaderinge toe inden Hage (Die haest voirhanden es) ende aldaer
eendrachtelijck de voirs. saecke mondelinge voirstellen
ende de resolutie van de Staten van Hollant daerop verwachten
omme de selve hebbende alsdan te doen sulcx men ten meesten
dienste van den lande bevinden zal te behoiren.
Nopende 't iiE poinct. Omme bij forme van advys te
beraetslaen hoe ende in wat manieren men voirder sullen procederen mette saecke van Medenblick, heeft de vroetschap
aengenomen hare gedeputeerden gaende ter naester dachvaert
inde Hage te lasten, omme met d'andere steden van desen
quartiere te helpen ramen eenige middelen dienende ter
vreedelixster beslichtinge van de saecke van Medenblick
ende de selve in de vergaderinge van de Staten van Hollant te
helpen voirderen. Omme met gemeene advise daerinne
alsdan gedaen te werden zulcx men bevinden zal ten meesten
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dienste, ruste ende welstand der landen te behoiren.
Ende aengaende 't iiiE poinct. Omme 't adviseren op seecker
proiect van placate nopende de pasquilles dagelicx uuytgaende wegens den staet van den lande ende tot nadeel van de
gereformeerde religie vindt die vroetschap goet dat
een yegelijcke stadt bij scherpe keuren ende interdict eerstdaechs
daer tegen voirsie gelijck bij die van de Alcmaer alreede ende
voir etlijcke dagen geschiet es, ende dat nyettemin
't project van den placate bij de gedeputeerdens deser quartiere in de vergaderinge van de Staten van Hollant zal werden
overgelevert omme mette selve gecommuniceert geapprobeert ende die volgende alomme in Hollant gepubliceert
te werden.

[in marge: Nopende 't prociect van seecker placaet tegens d'uytgaende pasquilles]
folio 75
Nopende ’t iiiie poinct van ‘t redres van d'acte van associeteyt
ende 't arresteren vandien, persisteert de vroetschap bij voirgaende
resolutie desen aengaende genomen ende innegebracht. Bij de
welcke zij d'acte van associeteyt heeft geapprobeert
ende es goet gevonden omme de voirs. resolutie aen Jacob
van Foreest over te senden omme bij hem van stadtswegen
innegebracht te werden, actum ut als voiren.
Sijn voirts te selven dagen burgermeesteren geauctoriseert
omme de resterende ende onvercochte erven van 't oude houtsbosch te vercopen mit conditie, dat de stadt een brug ende toeganck
over de selve tot de voirs. erven zal maecken ende doen leggen
ende dat de coopers de vierde ende laetste custinge
zullen innehouden ter tijt 't selve bij de stadt volbracht zal sijn
blijckende d'andere conditien daerop d'erven voirmaels
geveylt zijn geweest in sijn gheelen.

[in marge: Dat burgermeesteren geauctoriseert zijn omme de erven van 't oude houtsbosch te
vercopen dat de stadt een brug sal doen maecken.]
Op huyden den xxiiiien marty anno XVc LXXXVIII in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in
date den xvien deser maert mit sekere bijgevoechde pointen daer op
resolutie bij de steden opte vergaderinge van de Staten den xxviiien deser
in den Haege geleyt ingebrocht sal worden ende eerst off men opte
vrede handeling beneffens die gesanten ofte commissien van Haere
Majesteyt eenige gecommitterde sal seynden dan niet, is goet gevonden dat men
volgende die goede geliefte van Haere Majesteyt eenige gecommitteerden uuyt
Hollant sal seynden bij de commissie van Haere Majesteyt om te treden inde
vredehandelinge mitten Prince van Parma.
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[in marge: te committeren eenigen uuyt Hollant neffens die gesanten van Haere Majesteyt
opte vredehandel.]
Voorts mit wat last, instructie ende commissie die gesonden sullen werden
heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden opten dachvaert
gaende om sekere instructie ende commissie te helpen concipieren duerende tot
meeste versekertheyt van de lande souden nochtans finalicken den selven
vrede te besluyten dan nae voergaende rapport.

[in marge: instructie voor den selve opte voirs. handeling gaende. ]
Ende oft gebeurde dat eenige provintien stellen ofte leden (jegens die
unie) in de voirs. vredehandelinge souden willen treden hoe in sulcken
gevallen sal worden geprocedeert ende wat ordre opte defentie van de
geenen die totte voirs. handelinge niet en begeren te verstaen sal werden
genomen ende gevolcht, heeft die vroetschap geauctoriseert haere
gedeputeerden opten dachvaert gaende in dese te anhoiren d'advysen van
d'andere steden ende hen conformeren mitte meeste en besten stemmen vandien
te waer sy eenige swaricheyden bevonden in welcken gevalle zij
sullen nemen rapport.

[in marge: van de versekertheyt die totten vredehandelinge niet en begeren te verstaen. ]
[75 v]
Voorts hoe ende in wat manieren eenen yegelicke kennelick gemaict zal
worden dat geen oeversten, ritmeesteren, capiteyn, soldaten ofte andere
buyten die plaetsen van versekeringe moegen verstaen werden te
weesen inden eedt van Haere Majesteyt ofte vorder gehouden te zijn
inden eedt aen sijne Excellentie als geweest zijnde lieutenant van Haere
Majesteyts succoers ende gouverneur deser landen gedaen, heeft die vroetschap
geauctoriseert haere gedeputeerden opten dachvaert gaende te anhoiren
d'advysen van d'andere steden end hen te conformeren mit meeste ende
beste stemmen vandien.

[in marge: hoe yegelick kennelick gemaict zal worden dat geene oeversten, ritmeesteren vrij
aen de zijne Excellentie gedaen verbonden sijn. ]
Voorts hoe men sal procederen tegens den geenen die tot treckinge van de
staet ende gerechticheyden van de lande bij feytelicke ofte andere
bedetten ende indirectie wegen ofte anders yet boven het tractaet sullen
willen doen. So oic eenige steden als oeversten, capiteyn ende
soldaten van der landen dienste tot hen te trecken, heeft die vroetschap
insgelijcx geauctorsieert haere gedeputeerden opten dachvaert gaende
haer in desen te moegen conformeren den meeste ende beste stemmen ende
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in gevallen zij daer inne swaricheyt bevinden rapport te nemen.

[in marge: Van de geene die tot treckinge van de staet van de lande yet boven het tractaet
aftrecken]
Gelangende het antwoort geconcipieert opte propositie van de Baron
Williby ende raetheer Kilgry, heeft die vroetschap geauctoriseert
haere gedeputeerden omme mitte gedeputeerden van de andere steden
te procederen tot eyntlicke resolutie vandien, doch 't selve
mitgeren zo veel doenlick es

[in marge: antwoort opte propostie van Williby ende Kilgry.]
Beroerende die heeren van wegen die Staten van Hollant vercoren
omme het lopende jaere als Raeden van de Staten te dienen, vint
die vroetschap goet dat men den onwilligen sal constringeren
heure officie te bedienen.

[in marge: Van de onwillige van de Raet van Staten te constringeren tot bedieninge van haer
officie]
Belangende den staat van der oirloge die tot defentie van de lande
notelick dient geredresseert, heeft die vroetschap geauctoriseert
haere gedeputeerden daer inne te helpen resolveren doch altijt anhoudende
dat 't getal van oorlochs volck so te lande als te water mach
gemaect werden nae de groote van de incompsten van de lande.

[in marge: Staet van der oorloge]
Van tot vorderinge van de nootlicke fortifficatien van eenigen
frontiersteden ende sterckten te consenteren gelijcke contributien over
die steden als inden voorleden jaere gedaen es vint die
vroetschap goet dat men 't selve zal offslaen ten waer alle die
steden daer inne bewillichden, in welcken gevalle die gedeputeerden
deser stede daer inne mede sullen moegen bewilligen.

[in marge: contributie tot fortifficatie van eenige steden]
Opte ordre dienende tot directie van de admiraliteyt, auctoriseert
die vroetschap haere gedeputeerden opte selve admiraliteyt te
helpen ordre stellen so to meesten dienste van de lande sal dienen
[in marge] ordre opte admiraliteyt

[76]
209

Van rondelicken die meeninge zo van de vredehandel als 't gene men verstaen
bij hem off yemant anders met Haere Majesteyt off zijne Excellentie die
Graeve van Leycester in 't generael ofte particulier gehandelt off
voortgenomen soude moegen sijn, hebben de vroetschappen bij eede verclaert
niet in 't particulier noch in 't generael mit Haere Majesteyt noch sijne Excellentie yet
gehandelt noch eenige advertentie ontfangen te hebben.

[in marge] van eenige handeling particulier mit Haere Majestetyt off zijne Excelentie gemaict
Sijn voorts Cornelis Jansz. van de nyeuburch out Geraert Heyndric Philips Calff
burgermeester ende Lowrant
Jacobsz. Coren secretaris gecommitteert opten dachvaert den 28 deser
inde Haege geleyt te compareren die voortgaende resolutien voor advys
inne te brengen daer op ende andere voorvallende saecken te
resolveren ende hen te conformeren den meesten stemmen
[in marge] Nyeuburch ende Coren opten dachvaert
Is voorts geresolueert dat men den burgeren sal consenteren haere
rogge in voorraet opgedaen te moegen vercopen ende dat men van de
stede rogge so veel sal vercopen dat men ‘t geene daer aen te betalen staet
mach voldoen ende dat men die verder reste noch voor een tijt zal
houden.

[in marge] van de burgeren rog te moegen vercopen
Opten xxxen marty 1588 is bij de vroetschap goet gevonden
dat burgermeesteren den pachter van de impost van wjnen voor
haer ontbieden sullen ende ernstelicken voor houden dat die vroetschap
geen peyl van de wijnen in de burgers huysen wil gedogen ende zo sy daer
mede evenwel willen voortvaren dat burgermeesteren sullen sien
off zij het daer toe conden brengen dat hij offstant dede van de pacht
ende die een ander over dede al soude die stede daer xl off l gulden
will moeten inleggen ende so 't selve mede niet wel vallen dat
burgermeesteren van de stede wegen haer den tegens de voirs. peyl sullen opposeren.
[in marge] peyl van de wijnen in de burgers huysen niet te gedogen.
Opten achten aprilis anno 1588 es bij de vroetschap geresolveert
dat men 't vendel schotse soldaten van capiteyn Nisbeth van ontrent
C. hooffden volgende 't begeren van zijn Excellentie ende der Staten van Hollant
opte beloften van betalinge inde brieven van de d’heeren staten
vervaet binne dese stadt sal ontfangen, wesende de voirs.
missive in date den vi aprilis anno 1588 te meer alsoe desen de burgermeesteren
Calff ende secretaris Coren bij twee haere missive verclaert hebben
de wille van zijn Excellentie zulcx te zijn, ende dat d'excusen bij de
vroetschap voirgestelt nyet en waren bij zijn Excellentien aengenomen.
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Hebben voirts ten zelven dage Jan Coren Comans, CornelisWillemsz. Croon
ende Jan Claesz. als visitateurs van de rekeninge van Cornelis Basgen
vander Nyeuburch ende Pieter Thomasz. collecteurs van twee honderste
penningen over de landen ende huyse in den jair XVc LXXXVII, rapport
gedaen ende verhaelt dat zij de voirs. rekeninge nyet en hadden connen sluyten
overmits de voirs. collecteurs van alle der armenhuys landen ontfangen
ende uuytgeven hadden gemaect verhogende alsoe daer meede haar sallaris.

[76 v]
Daer zij maer 't derdendeel van de huysluyden behoirden te stellen,
mitsgaders oick in uuytgeven gesteldt hadden ses gulden voir ‘t quaet
gelt ende anders, ende dat de bode verhogingen versorgt hadde boven
van de lxx gulden die hen voir 't manier van de voirs. twee Csten
penningen voirmaels waren geaccordeert, waerop bij de vroetschap goet gevonden ende dienvolgende de voirs. visitateurs belast es dat zij
't gundt de collecteurs meer van haer sallaris sochte te trecken
als van 't derdendeel van de huyrluden van der armerlanden dat
zij hen 't selffde souden royeren ende dat voirtaen de voirs. collecteurs
ende andere geen voirder ontfanck van der armer landen soude maecken
als van het derderdeel van de huyrluyden, ende oick voirtaen naelaten
voir quaet gelt yet in uuytgeven te brengen. Ende aengaende
de bode heeft de vroetschap verstaen dat zij hem met te lxx gulden
bevoirens daer toe gestelt zullen laten genoeglick ende dat volgende
dese de visitateurs voornoemt der voirs. collecteurs rekeninge zouden
sluyten.
Op huyden den xixen aprilis 1588 also tot kennisse van burgermeesteren
gecommen was dat in prejuditie van de Paeschmarckt veele beesten
tot Outdorp vercoft worden. Zoe es bij de vroetschap collegialiter
vergadert zijn goet gevonden dat burgermeesteren bij den lantdrost
off andere den coopluyden ende huysluysen sullen doen insinueren dat
niemant hen vervorderen sal, gedurende die vrijheyt van de Paeschmarckt
eenige beesten Outdorp te vercopen noch te copen opte verbeurten
van de beesten ende dat burgermeesteren oic in toecomende tijden wettelick daerinne te voorsien sullen versoeken an de Staten ofte den hove provintien
provisie daer bij expresselijck verboden sal worden die jaermarckten
van Alcmaer soe van de Paeschmarckt als anderen niet te
diverteren noch te trecken in eenige dorpen noch te welcken 't sij
mit copen ofte vercopen van eenige beesten ofte anders in eenige
manieren.

[in marge] die vrijheyt van Paeschmarckt voor te staen.
Op huyden den xxvien aprilis 1588 in communicatie van de vroetschap geleyt
zijne sekere missive van Doctor Frans Maelson uuyt Twisch gescreven daer
inne hij verhaelt van de advertentie die zijne Excellentie uuyt Zeellant heeft ontfangen
van de groote apparaet van de vyant om eenige invasie te doen in Zeellant
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ende dat daeromme zijne voirs. Excellentie versocht hadde eenige schepen van oirloge
uuyt de quartiere tot assistentie van die van Zeellant, versouckende daeromme
eenige gedeputeerden tot Twisch te seynden om de propositie van sijne Excellentie
te anhoiren ende daer op te resolveren. Is goet gevonden dat men van de stede
wegen yemant sal committeren om die voirs. propostitie van zijn Excellentie
anhoiren sonder nochtans daer inne yet te resolveren sonder voorgaende advys
van de Staten van Hollant om te beter te comen mit die van Zeellant in
eenigheyt beroerende den opheve van de convoyen en licenten, auctoriserende oic
den selven gedeputeerden om op die voorvallende saecken van Medenblick ende
versekerheyt van dien te helpen resolveren zo tot meesten dienste van de
lande sal dienen , ten waer eenige steden rapport namen, in welcke
gevallen hij mede rapport nemen zal ende es daertoe gecommitteerden Mr.
Adriaen Anthonisz. burgermeester.

[77]

[in marge: Mr. Adriaen opte vergaderinge tot Twisch]
Is voorts Jacob Dircxz. bij de vroetschap gecontinueert het collegie
van 't noorderquartier voor het anstaende half jaer.

[in marge] Jacob Dirxz. gecontinueert.
Op huyden den xxviiien aprilis XVc LXXXVIII heeft Mr. Adriaen Anthonisz.
geweest hebbende opte vergadering van de magistraten van 't noorderquartier
tot Twisch den vroetschap rapport gedaen dat niettegenstaende de resolutien
van die van Alcmaer bij alle die andere steden van desen quartiere opten
propositie van sijne Excellentie die van Zeellant geaccordeert zijn twee oorlochs schepen ende dat dat die van Zeellant daer mede haer niet houdende geconsenteert boven die voirs. twee schepen noch versochten die vier oorlochs
schepen vor medenblick leggende daer op die stede hadden genomen
rapport. 't Welck bij de vroetschap gehoirt zijnde heeft die selve gepresenteert
bij haer voorgaende resolutie te weeten dat zij niet goedt en vinden eenich
consent totte selve versochte oorlochs schepen te dragen sonder voorgaende
advys van de Staten van Hollant om also mit die van Zeellant te beter
te comen in eenicheyt beroerende die opheve van de convoyen ende licenten
ende heeft die vroetschap omme de die selve resolutie tot Twisch inne
te brengen ende voorts opte voorvallende saecken van Medemblick ende
die versekerheyt vandien te helpen resolveren so tot meesten diensten
van de lande sal dienen gecommitteert Mr. Adriaen Anthonisz.
burgermeester ende Harck Jansz. van Houtuin secretaris.

[in marge] versouck van oorlochschepen bij die van Zeellant
[in marge] Mr. Adriaen en Harck Jansz. opten dachvaert tot Twisch
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Op huyden den ien may anno XVc acht ende tachtich hebben Mr. Adriaen
Anthonisz. burgermeester ende Harck Jansz. van Houthuin secretaris rapport
gedaen hoe dat alle die andere steden van desen quartiere uuytgesondert Alcmaer
bewillicht hadden in de ses oorlochsschepen toe te rusten tot assistentie van die
van Zeellant mits dat zijne Excellentie beloven soude 't collegie van de admiraliteyt
tot Hoorn te brengen ende also zijne Excellentie 't selve niet conde doen
partye ongehoirt soe versochte hij absolut consent van de provisionele toerustinge
van de voirs. ses schepen van oorloge waer op die steden rapport genomen hebben.
't Welck bij de vroetschap in deliberatie geleyt zijnde heeft de selve gepersisteert alsnoch bij haar voorgaende resolutie te weeten dat men daerinne niet en sal bewilligen sonder voorgaende advys van de Staten
van Hollant te meer also alrede tegens den ixen deser maent alle die
steden in den Haege bescreven sijn om opte voirs. saecke een samentlick resolutie
te nemen vinden niettemin goet dat (soo 't mogelick waer) die dach
van de vergaderinge worde geanticipeert ende oic dat men die schepen van de
oorloge voor Medenblick gelegen hebbende ende bequaem zijnde om in Zeellant
gebruyckt te werden noch in diensten sal houden ter tijt toe bij de Staten
van Hollant opt toerustinge van de schepen van oorloge tot assistentie van
Zeellant zal sijn geresolveert ende zijn gecommitteert Mr. Adriaen Anthonisz.
burgermeester ende Harck Jansz. van Houthuin secretaris om die voirs.
resolutie tot Medemblick opte vergaderinge van de magistraten aldaer
inne te brengen ende oic om op die voorvallende saecken van Medemblick
ende versekerheyt vandien te helpen resolveren so tot meesten diensten van de
lande sal dienen.

[77v]
[in marge:] Mr. Adriaen ende Harck Jansz. opten dachvaert tot Medemblick
[in marge:] Eenige gesanten te seynden opte vredehandel.
Up huyden den viiien maii anno xvc acht en tachtig in communicatie
vande vroetschap geleyt sijnde sekere missive vande Staten van
Hollant , inhoudende verscheyden pointen daer op den ix-den
maert inden vergaderinge inden Haege resolutie ingebragt sal
worden .Ende eerst aengaende off men een gesanten neffens de
gesanten van haere Majesteit opten vredehandelinge metten prince van
Parma sal seynden dan niet. Ende daerop gehoort de redenen ende
motyven dienende so tot het affslaen van gene gesanten te seynden
ende oic ter contrarie een gesanten te seynden heeft die vroetschap
gepersisteert bij haere voorgaende resolutie als te weten dat zij goet
vint dat men volgende die goede geliefte van haere Majesteit eenige
gesanten sal seynden opte voorsegde vredehandel neffens gesanten
van haere Majesteit .

[in marge: Eenige schepen van oorloge toe te rusten tot assistentie van haere Majesteit.]
Opt iie point mentionerende also daer verscheyden sekere advertenties
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komen vande groote armade bij de coninck van Spangen zo in
Poortugael als in Spangen toegerust die alle dagen worden
verwacht om eenige invasie te doen off in de rijcke van
hare Majesteit van Engelant off in dese landen ende dat mitsdien
haere Majesteit hadde versocht uuyt dese landen eenige schepen
van oorloge tot gemeene defentie, volgende het tractaet met
haere Majesteit gemaect soe was voorgeslagen om die toerustinge
vande oorlogschepen te vervallen den helft.van drie verpondingen
over die steden. 'T welk bij de vroetschap gedelibereert sijnde heeft
haere gedeputeerden opten dagvaert gaende geauctoriseert om
in desen te anhoiren d'advysen van d'andere ende haer te conformeren
mitte meeste ende beste stemmen ten waer eenige steden rapport
namen in welcken gevalle sij mede sullen nemen rapport.
[in marge: iic duysent extraordi tot supplement vande quote van Hollant inde iic duysent
gulden ter maent.]
Opt iiie point verhalende dat nodich es tot vervollinge vande
quote van die van Hollant inde iic duysent gulden ter maent
extra ordinarie te consenteren in de in iic duysent gulden op te brengen op vier
eerstcomende maenten telcken Lm (…) gulden heeft die vroetschap
insgelijx haere gedeputeerde geauctoriseert om in desen oic te
anhoiren d 'advysen van dandere steden ende hem te conformeren
mitte meeste ende beste stemmen vandien. Ende soe eenige rapport
nemen mede rapport te nemen .
[in marge: LXX off LXXX m gulden tot die van Geertruydenberg admiraliteyt.]
Opt iiiie point mentionerende van LXX off LXXX gulden extraordinarie
op te brengen om daer mede consentement te geven den soldaten
van Geertruydenberch mitsgaders om daer mede te adsisteren
die vande admiraliteyt tot onderhout van de schepen van oorloge die
tot ordinaris defentie vanden lande ende oic totte extraordinaris equipagie
dienende tot notelike resistentie vanden vijant bij die van Seelant wort
versocht ende noch om te voorcomen die arresten ende represulien en heeft
die vroetschap mede geauctoriseert haer in desen te conformeren
den meesten ende beste stemmen ten waere eenige steden rapport namen
in welken gevalle zij mede sullen nemen rapport.
[78]

[in marge: Successie vande halve broeders.]
Opt Ve point mentionerende vande requeste bijde magistraten van
't Noorderquartier uit eenige dorpen overgegeven, belangende die
successie vande halve broeders, vint die vroetschap dat die
gedeputeerden deser stede sullen anhouden ten eynde opte voorsegde requesten
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eyntelic mocht werden gedisponeert.
[in marge: Noch LX m gulden extraordinaris promptelic op te brengen.]
Sijn oic die voorschreven gedeputeerden geauctoriseert on te anhoiren
die advysen van dandere steden op die LX m gulden die promptelick
worden versocht om daer mede den ruyter en knechten diemen
nae Zeelant sal seynden eenige betaling te doen om alle
verdere ende irremediabele inconvenienten die den landen souden
mogen opcomen te verhoeden.

[in marge: Middelen tot onderhout vande oorlogschepen tot assistentie van haere Majesteit.]
Heeft oic die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden opten
dachvaert gaende mitte anderesteden te advyseren opte notelike
middelen ende contributien geraempt sullen worden tot
onderhout vande schepen daer mede men haere Majesteit sal assisteren
om haere Majesteit te geven contentement.

[in marge: Prepositie vanden ambassadeur vande conink van Navarre.]
Ende noch te helpen resolveren opt gundt bij den ambassadeur vanden
conink van Navarre zal worden geproponeert om een
verbont te maken tusschen den coningen, forsten, republycken
ende lantschappen, die roomsche religie verlaten hebbende.

[in marge: Deputatie ande Majesteit van Denemarken.
Vint oic die vroetschap goet dat die deputatie ande conink
van Denemarken niettegenstaande sijn overlijden sal worden
geadvancheert.

[in marge: Mr. Adriaen ende Harck Jansz opten dachvaert inden Hage.
Sijn voorts mr. Adriaen Anthonisz Burger ende Harck
Jansz van Houthum , secretaris, gecommiteert opten voorsegde dachvaert
inden Hage geleyt te compareren ,die vourgaende resolutien inne
te brengen, daer op ende alle voorvallende saken te resolveren ende
hem te conformeren mitte meeste stemmen.

[in marge: Noch drie verpondingen over die huysen ende een over die landen penningen op
lijfrenten te lichten.]
Up huyden den XIXen may anno XVc LXXXVIII in communicatie vande vroetschap
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geleyt sijnde sekere missive vande gedeputeerden deser stede wesende opten
dachvaert inden Haege mit sekere resolutie bij de edelen ende steden opt
behagen van haere principalen genomen. Daerbij goetgevonden es om
te vinden die penningen die extraordinarie opgelicht moeten worden tot onderstant vanden oorloge ende die lasten inde voorgaende pointen en brieven
van beschrijvinge begrepen dat boven d'incomsten vande gemene
middelen ende die contributien vande verpondingen vanden jegenwoirdigen
jaere LXXXVIII noch geconsenteert en geheven sal worden een
gehele verpondinge over die huysen te betalen binnen X off XII dagen
ende een derde part vande verpondinge over die landen boven de omslach daer
van die sommatie alrede uytgegaen zijn, te betalen inde maent van
septembri eerstcomende. Welke resolutie bij den vroetschap gevisiteert
sijnde heeft omder hooge noots wille daer inne bewillicht. Ende omme die
quote van Alcmaer inde selve te firmeren heeft die vroetschap burgemeesteren
geauctoriseert om eenige penningen op lijffrenten tegens xvi ten hondert vrijgelt op een
lijff ende op losrenten na advenant den penningen xii te lichten tot laste vande stede.
[78v]

[in marge: Vande geleende penningen anno 72.]
Up huyden den xxiiiien may 1588 is geresolveert dat die geene die
de stede eenige penningen op lijff of lossrenten willen doen ende eenige
penningen anno 72 de stede geleent hebben sullen mogen van elcke C gulden
V gulden moegen in offslach brengen.

[in marge:Den buyssen te convoyeren.]
Up huyden den iien junii 1588 in communicatie vande vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van 't Noorderquartier daer inne sij versoucken
dat die stede eenige willen senden opten vergaderinge vanden
magistraten deses quartiere om te helpen adviseren mit wat schepen
men die buyssen sekerlick sal moegen convoyeren ende wat schepen
van oorloge daer toe gecosen sullen werden ende voorts om eenige
so middelen te raemen waermede die oncosten vandien vervallen
sullen werden . Heeft die vroetschap goet gevonden dat burgemeesteren
aen Jacob Dircxzn sullen scrijven dat se wel redelik vinden dat
die buyssen met goede versekertheyt mochten werden geconvoyeert
dan dewijle het een gemeene sake es ende wijl oick
int particulier geen middelen connen raemen so soude de vroetschap
goet vinden eenige van dit quartier nae Amsterdam souden
reisen om met henluiden te spreken ende alsoe met geleijker hant
ande staten van Suythollant te versoeken ten eynde die buyssen
sekerlick mochten werden geconvoyeert.

[in marge: Die Nieuwesloot voor Huyswaert te diepen.]
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Voorts alsoe die vande soutneringe presenteren tot haeren costen
te diepen die Nieuwesloot voor Huyswaert mits dat
die stede alleen soude verlenen haren naem. Soe es tselve
henluiden geaccordeert mits eerst den stede verlenende acte van non
preiuditie.

[in marge: Maerten Meester xxv gulden.]
Is voorts Maerten Meester voor sijne moeiten dat hij tot
drie reysen toe sijne Extie van Nassau tot sijnen huysen
gelogeert heeft gehadt ende sijne meublen verstreckt , bij de
vroetschap toegevonden xxv gulden.

[in marge: Articulen waer op men in handelinge van vrede zal treden.]
Up huyden den xien junii anno xvc lxxxviii in communicatie vande vroetschap
geleyt sijnde sekere articulen bij die vande affirmative opinie geconcipieert daer op men in handelinge van vrede mitten prince van Parma
ofte coninck van Spangen sal treden. Heeft die vroetschap goetgevonden dat men eenige gedeputeerden mitte voorsegde articulen ofte andere
die bij die vande affirmative opinie daerbij gevoegt ofte verandert
sullen worden tot versekertheyt vanden lande dienende sal affvaerdigen
mits dat die selve gedeputeerden eerst die selve articulen mit
haere Majesteit van Engelant sal communiceren om te beter addres te
hebben bijden gedeputeerden van haere Majesteit sonder dat dieselve
gedeputeerden vande voorsegde articulen sullen moegen wijcken maer daer
van rapport nemen om 't selve mit haere principalen te communiceren
ende wat bij de twee derdendelen goet gevonden zal worden dat 't selve
achtervolcht zal worden.

[79]

[in marge: Contributien]
Aengaende 't point vande contributien persisteert die vroetschap bij haer
voorgaende resolutien opten xixen maii lestleden genomen.

[in marge: Ambassadeur vande coninck van Navarre.]
Belangende die prepositie vanden ambassadeur vanden coninck van
Navarre versoekende eenige assistentie uuyt dese landen is goetgevonden
datmen 't selve mit alle beleeftheyt zal affslaen.

[in marge: Vande IJselstroom.]
217

Nopende 'd openinge vande IJselstroom vint die vroetschap niet goet
dat die IJselstroom voor dese tijt geopent zal worden.

[in marge: Cromhout ende Doet opten dachvaert.]
Heeft voorts die vroetschap gecommiteert Reynier Cromhout,
out burgemeester, ende Doedt Janszn, schepen, om opten dachvaert den xixen
deser inden Haege geleyt te compareren, die voogaende resolutien
voor advys inne te brengen, daer op mitsgaders opte pointen
begrepen inde missive van beschrijvinge in date den vien junii 88
te helpen resolveren ende haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Beroerende 't verlaat in de Heylooer dijck.]
Sijn voorts burgemeesteren geauctoriseert om mitte ingelanden
van Heyloo, Akersloot ende anderen te handelen beroerende het
leggen van het verlaet inde Heyloyer dijck.

[in marge: Visitators van Foreest als tresorier vanden jaer anno 87.]
Sijn voorts mr.Jan Aerianszn Cornelis Willemszn Croon ,Ysbrant
Allertszn, Jan Claeszn Quinting , Doedt Janszn ende Aerian Heyndricx
Rabbi geordonneert tot visitators vande rekeninge van
Dirck van Foreest,tresorier, vanden jaere LXXXVII mitsgaders
vanden fabryckmeesters vanden selven jaere.

[in marge: Geertruydenberge.]
Up huyden den lesten junii anno 1588 in communicatie vande vroetschap
geleyt sijnde sekere missive vande Staten van Hollant mit sekere bijgevoegde resolutie daer inne versnelt wort dat het volck van oorloge
binnen Geertruydenberge niet en sijn te contenteren dan mitte somme van ii cm
gulden ofte twintich maenten solts ende dat omme te verhoeden dat die
selve niet en comt in handen vande vyant zijne excellentie van Nassau ende
zijne G. de baron Willigby mit den gedeputeerden van Hollant gelast
waren om eyntelick de sacke mittet volck van oorloge binnen
Geertruydenberge off te handelen sulcx zij ten minste quetse vande lande
sullen bevinden te behoren. En heeft die vroetschap in aensieninge
vande groote importantie vande saecke ende die schade die 't gemeen lant
deur 't verlies vande voorsegde steede soude lijden, haere gedeputeerde gelast
om inde penningen die 't voorsegde volck van oorloge sullen werden belooft
te moegen bewilligen. Doch expresselick sullen verklaren geen last
te hebben in de voorsegde penningen noch eenige andere contributien te bewilligen
ten ware alle die steden sulcx gelijkelick deden zo wel die vande
goude als anderen. Ende dat zij voorts sullen insisteren dat die
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voorgaende resolutie ende voet van contributie daervan die van
Amsterdam, Hoorn ende Enchuysen rapport genomen hadden geeffectueert

[ 79v ]
[in marge: 't Volck van oorloge te water contentement te geven.]
Doet ende Harck van Houthum opten dachvaert inden Hage.
werde. Gevende voorts denselven haere gedeputeerden last omme te
helpen advyseren ende resolveren om 't volck van oorloge te water
dienende te geven eenich contentement ende ende voorts te helpen
effectueren dat het succoers haere Majesteit belooft gepresteert werde.
Ende zijn gecommiteert Doedt Janszn Medenblick ende Harck Janszn
van Houthum gecommiteert opten dachvaert inden Hage geleyt te
compareren , die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen,
daerop ende andere voorvallende saken te resolveren ende hen te
conformeren den meeste stemmen.
[in marge: ii c duysent gulden tot betalinge vande knechten binnen Geertruydenberge.]
Up huyden den 7e julii 1588 in communicatie geleyt sijnde twee missiven
vande gedeputeerden deser stede wesende opten dachvaert inden Hage
daer inne verhaelt wort dat omme den gementineerden soldaten
binnen Geertruydenberge haer toegeseyde ofte veraccordeerde
penningen te betalen promptelick bij die van Hollant opgebracht moeten
werden ii c duysent gulden. Versouckende aende vroetschap consent om in deselve
te moegen bewilligen van deser stede wegen. Is bij de vroetschap
goetgevonden dat men ande gedeputeerden deser stede opten dachvaert
zijnde sal scrijven dat zij inden voorsegden ii c duysent gulden sullen moegen bewilligen.
Ende dat die stede haer uuyterste devoir sal doen om haer
quote daer inne opte brengen zoe haest doenlick es.

[in marge: Om te vinden die quote inde voorsegde somme.]
Ende omme die quote van desen quartiere te vinden es goetgevonden dat mr. Adriaen rentmeester Jan Aelberts raet spreken
off die rentmeester die quote van desen quartiere op intrest soude
moegen lichten ende so 't selve niet soude willen vallen off dat de
rentmeester die penningen niet soude willen te becomen dat burgermeester enige
vande vermogenste burgers sullen ontbieden ende haer voorhouden ten
eynde zij den stede voor de tijt van ses maenten eenige penningen sullen
willen bijleggen op seker intrest.
[in marge: Waeruuyt die voorsegde ii c duysent gulden gerembourseert sullen worden.]
Ende belangende 't remboursement vande voorsegde ii c duysent gulden ende waer
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uuyt die selve gedaen sal worden auctoriseert die vroetschap
haere gedeputeerden om haer dienaegaende te moegen conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: Den oversten Sonoy offmen hem in dienst zal houden dan niet.]
Voorts offmen den oversten Sonoy verder in gemeenelants
dienste zal continueren off niet, auctoriseert die vroetschap
insgelijcx haere gedeputeerden om haer daer inne te moegen
conformeren den meesten stemmen.
[in marge: Middelen daer uuyt die iic duysent gulden gerembourseert sullen werden.]
Up huyden den xiii en julii 1588 in communicatie vande vroetschap geleyt
sijnde sekere missive vande Staten van Hollant in date den xen
deser maent daer inne versocht wort eenige gedeputeerden te
seynden om te advyseren eenige middelen daer uuyt die ii c duysent gulden
tot betalinge 't crijgsvolck binnen Geertruidenberge geconsenteert gerembourseert sullen werden. Heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden opten dachvaert zijnde hem te conformeren
den meesten stemmen sonder nochtans dat die vroetschap verstaet off
eenich consent begeert te draegen daerbij die platte landen meerder
souden werden beswaert.
[80]
[in marge: d' Admiraliteyt te assisteren met C mgulden.]
Voorts vande admiraliteyt te assisteren mit Lm gulden gereet ende noch Lm gulden
over een maent off ses weken om die assistentie haere Majesteyt belooft te
vorderen ende 't volck van oorloge te water dienende eenich contentement
te geven, heeft die vroetschap omme die hoge noot wille daer inne
bewillicht.

[in marge: Belangende 't arrest vande schepen nae 't westen varende.]
Ende belangende 't arrest vande schepen nae Spangen ofte Vrankrijk
varende heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden
hen te conformeren den meeste stemmen..

[in marge: Penningen op lijfrenten te lichten.]
Ende omme die quote deser stede te vinden in de tweemael
L m gulden heeft die vroetschap burgemeesteren geauctoriseert
om eenige penningen op lijffrenten te lichten tot xvi gulden s'jaers vande
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hondert gulden op een lijff vrij gelt.

[in marge: Mettet maken vander Nieuwe Geestpoort voort te gaan. Opten 28 januarii 89 heeft
de vroetschap by resolutie gepersisteert.]
Is mede bij de meeste stemmen goetgevonden dat men mittet
maken vande Nyeuwe Geestpoort sullen voortgaen mits dat die
buyeren den stede bijstellen sullen vic gulden op losrenten den penningen xvi
ende sijn burgermeesteren mit Cornelis Janszn vande Nijenburch
ende Croon gecommitteert om inspectie te doen vande plaetse

[in marge: Schoonhoven zijn vrijheyt van excijs op te seggen.]
Die vroetschap gehoirt hebbende 't rapport van Pieter Michielszn
stadtbode verclarende dat heer Joris van Schoonhoven bij burgermeesteren ontboden zijnde onwillich was bij burgermeestern te comen
in cleynachtinge vande overigheyt, heeft geresolveert datmen den
selven Schoonhoven zal opseggen die vrijheyt hem gegunt vande
stadts acchijsen ende oic datmen zijn wachtgelt zal verhogen.

[in marge: Cromhout ende Harck van Houtum opten dachvaert in den Hage.]
Up huyden den xen augusti anno 1588 heeft die vroetschap collegialiter
vergadert zijnde volgende 't schrijven vande heeren Staten van Hollant in
date den viiien deser gecommitteert Reynier Cromhout ende Harck van
Houthum, secretaris, omme vanwege deser stede te compareren inde
vergaderinge vande Staten van Hollant ende aldaer mitte gedeputeerden
vande edelen ende steden up alle occurentien ende nootsaecken
te helpen resolveren ende ordre stellen zulcx tot tegenstant vanden
vijant, conservatie ende versekertheyt deser landen zal dienen.

[in marge: Eenich cruyt te copen. Eenige vreemdelingen op gelt te stellen.]
Is mede geresolveert dat die stede boven die x off xii ponden buspoeder
alreeds gecoft noch een last off anderhalff sal copen te betalen
vi off vii c gulden gereet ende die reste op seker dach. Ende omme die
penningen die gereet betaelt sullen werden tevinden zo zijn burgemeesteren
ende schepenen geauctoriseert om eenige vreemde personen binnen deser stede
wonende zo van Amsterdam als andere op sekere gracelieke somme
elck nae sijn qualiteyt te stellen om de stede voor den tijt van drie
maenten te lenen ende den onwilligen te belasten haer opgelegde penningen
binnen xxiiii vrij te betalen op pene van bijden schout ende zijnen
dienaers geexecuteert te werden.

[80v]
221

[in marge: Die van Egmont een clockgen te laten volgen.]
Voorts sijn burgermeesteren geauctoriseert om die van Egmont
Binnen ende den Hoeff een clockgen vande cloockges gecomen uuijte
canonisie vande Hoeff te laten volgen tot onderhout vande
wacht zo verre die selve cloockgens ledich staen ende niet
gebruijckt werden.
[in marge: Die LX schotse soldaten inne te nemen.]
Opten XIen augusti 1588 ist bijde vroetschap collegialiter vergadert zijnde
geaccordeert dat burgermeesteren die LX Scotse soldaten voor die
boom leggende zullen inne nemen ende mit logijs gelden accomoderen
volgende t scrijven vande heeren Saten van Hollant.
Op huijden den XXen augusti anno 1588 in convocatie vande vroetschap
geleijt sijnde sekere missive vande Raet van Staten ende zijne
Excellentie van Nassau mitsgaders gehoirt het mondelinge verhael
vande commissien meester Cornelis van nieu stadtraet indenhoogen Raede
ende meester Gerrit Duessen Raet inden provintialen raet daer uuijt
blijckt vande groot noot ende achterweesen daer inne die landen
tegenwoordelick gevallen zijn overmits die groote extraordinaris
costen die te water ende anders gedaen zijn en verder gedaen moeten
werden tot creuckingen ende resistende vande gemeene vianden tot
consernatie vande welstant deser landen, oic vande belofte aende
Coninklijcke Majesteit van Engelant bijde tractate gedaen omme haere majesteit te
assisteren in gevalle iegens die gemeene vijanden te water het
oorloge souden moeten werden gevoert, het goet ??????? bij haere
majesteit gedaen tot creuckinge vande Spaense armade ende beschermenisse
van dese landen gedaen, versoucken over sulcx zijne Excellentie ende
Raet van Staten volgende die hooge vermaninge ende ernstelicke begeerte
van wegen haere majesteit gedaen aende geunieerde pointen omme te
willen bewilligen ende promptelick furneren (boven andere extraordinaris
consenten) IIc en gulden: heeft die vroetschap omme die hooge noot
ende redenen eensdeels hijer voren ge voert ende breder bijde voorschreven
commissien bij monde verhaelt voor haere quote bewilligt inde
voorschreven IIen gulden.

[in marge: Penningen op renten lichten.]
Ende omme die quote deser stede inde voorschreven somme te furneren: zou
heeft die vroetschap burgemeesteren geauctoriseert om eenige
penningen op renten te moegen lichten tot laste vande steden.
Een dubbele Ce penning ende over die huijsen ende een enckel over die landen.
Ende oic datmen noch een dubbele Ce penning ende over die huijsen ende een
enkele over die landen mitten eersten sal omslaen ende collecteren
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auctoriserende omden burgermeesteren om eenige vreemde personen ende
oic burgeren hier geene huijsen hebbende ende van vermogen zijnde eenige
????positie opte leggen nae haer qualite.

[in marge: Collecteren.]
Sijn voorts Pieter Thomasz. ende Pieter van Teylingen gecommitteert
die dubbele Ce penning ende over die huijsen ende enckele over die landen
te collecteren.

[81]

[in marge: Middelen waer uuijt den X ende sullen werden gerembourseert.]
Op huijden den XXIX en augusti anno XVc acht ende tachtich in
convocatie vande vroetschap geleijt zijnde sekere missive vande
Staten van Hollant daer inne advijs ende resolutie versocht wort
waer uuijt die IIIc gulden so tot consernatie vande stede van
Geertruidenberge als tot assistentie vande Admiraliteijt geconsenteert
mitsgaders die quote van die van Hollant inde IIc en gulden tot vorder vervallinge
vande extraordinaris lasten vande oorloge over die gevuieerde pointen
versocht daer inne die van Alcmaer voor haere quote oick hebben
bewilligt, gerembourseert sullen werden, heeft die vroetschap goet
gevonden dat die selve penningen gerembourseert sullen worden volgens
die acte bijde Edelen ende gedeputeerden vande Staten van Hollandt
geconcipeert uuijte verpondingen van jaeren LXXXIX zo veel
die strecken moegen ende t vorder uuijte verpondinge van jaere
t negentich, sonder dat die vroetschap eenichsins begeert te
bewilligen en eenige verder contributie over die landen voor
desen jaere LXXXVIII.

[in marge: Resumptie opte ordonnantie vande middelen.}
Aengaende die resumptie opte ordonnantie vande gemeene middelen
heeft die vroetschap haere gedeputeerden geleijt omme mitte
gedeputeerden van dandere steden daer inne te resolveren als tot
meesten dienste vande landen ende bijde meeste ende beste stemmen goet
gevonden zal worden.

[in marge: Een ander inde plaetse van vander Mijle inde Raet van Staten te stellen.]
Belangende die president vander Mijle om een ander in sijn plaetse
te stellen inden Raet van State als zijn tijt geexpireert is:
heeft die vroetschap mede grauctoriseertt haere gedeputeerden opten
dachvaert gaende haer dien aengaende te conformeren den meeste ende
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beste stemmen.

[in marge: Middel tot vervallinge vande oude schulden.]
Voorts van eenich middel te consenteren tot vervallinge vande
oude schulden die t landt soe ande uuijtheemsche als
binnenlantsche ten acht?? is: heeft die vroetschap gelast
haere gedeputeerden hier op te anhoiren d’advijsen van dandere
stellen ende hen te conformeren die meeste ende beste stemmen vandien
ten waer eenige nieuwe contributie geraempt worde in
welcken gevalle sij sullen nemen rapport.

[in marge: Meester Adriaen ende Croon opten dachvaert.]
Sijn voorts meester Adriaen Anthonis ende burgermeesteren Cornelis
Willemsz. ende Croon gecommitteert omme opten dachvaert die naestlesten
deser maent inde Haege geleijt te comperen die voorgaende
resolutien voor advijs inne te brengen daer op ende andere
voorvallende saecken te resolueren ende hen te conformeren de meeste
ende beste stemmen ende oic te vorderen die saecken vande pantschappen
zo zij nae t advijs vande advocaet Cock ende Barnevelt zullen
best ende oirbaerlicxte bevinden.
[in de kantlijn: Te vorderen die saecken vande pandtschappen.]

[81v]

[in marge: Van t stapelrecht.]
Op huijden den XXIen septembris 1588 in convocatie vande vroetschap geleijt
zijnde hoe dat die van Dordrecht vande Hove van Hollant t impetreert
hadden sekere executoire belangende het stapelrecht en dat die deurwaerders
uuijt crachte vandien versouckt visitatie te doen van wijnen in alle
wijntappers hijsen ende te sien wie het stapelrecht betaelt heeft
off niet: ist geresolveert datmen die selve visitatie voor dese tijt
niet en sal toelaten, maer versoucken dat hij wil supersederen ter tijt toe
die saecke ende questie tusschen die steden van Amsterdam ende Dordrecht
dien aengaende gesloten sal sijn, niettemin wil hij eenige insinuatie
ande grossiers oft tappers doen, zal daer moegen doen zo
hen goet duncken zal.

[in marge: Pointen differentiael tusschen Utrecht ende Hollant te beslegten.]
Opten IIIen octobris 1588 in convocatie vande vroetschap geleijt
sijnde sekere missive vande Staten van Hollant mit sekere
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bijgevoechde pointen daer op resolutie bijde steden ingebracht sal
worden opte vergadeinge vande Staten den IIIen deser maent
inde Haege geleijt ende eerst belangende die pointen differen:
tiael uuijtstaende tegens die van Utrecht ende Staten van Hollant te
vereenigen: heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden
opten dachvaert gaende omme die selve pointen differentael te verstaen
ende daer op mitte andere steden te helpen advijseren zo bijde meeste
ende beste stemmen bevonden sal worden te dienen.

[in marge: Die penningen bij de steden opgebrocht te reduceren of te rembourseren uuijte
verpondinge 89 ende 90.]
Voorts aengaende die penningen inde voorleden jaere bijden steden extraor:
dinarie opgebrocht te reduceren ende die IIIIen gulden inde lopende
jaere LXXXVIII opgebrocht te rembourseren uuijte verpondinge vande
jaere LXXXIX ende XC mitte interessen vandien tot XII ten hondert
int jaer: heeft die vroetschap goet gevonden dat die penningen zoe
wel inde voorleden jaere als in desen lopende jaere opgebrocht
gelijckelick gereduceert off gelijckelick allen den steden gerembouseert
sullen werden uuijte verpondinge vande jaere 89 ende 90 sonder dat
eenige steden perticulierlick remboursement gedaen sal worden.

[in marge: Extraordinaris middel tot vinden totte oude schulden.]
Van eenich extraordinaris consent ofte middel van ten minste LIII
gulden voor die quote van Hollant te vinden tot betalinge vande
oude schulden: heeft die vroetschap verclaert niet te comen bewillig:
en eenige extraordinaris contributien, dan so daer eenige middelen
worden voorgeslagen die niet beswaerlick vallen souden, sullen daer
inne in sulcken gevalle moegen bewilligen.

[in marge: Bij wat wege men mit haer ma???? sal handelen.]
Voorts bij wat wege ofte middelen mit haere ma???? sal moegen
worden gehandelt so vande middelen vande Briele die bij haer ???????
garnisoenen sijn angetast ende worden geconsumieert ende betalinge van
haere ma????? beloofde succ?ers ende andre heeft die vroetschap
geauctoriseert haere gedeputeerden om haer te conformeren den meeste
ende beste stemmen.

[82]
[in marge: Die aliantie tegens die Santa Lige te vorderen.]
heeft insgelijcx die vroetschap haere gedeputeerden geauctoriseert om
mitte andere steden te helpen resolueren bij wat middelen die aliantie
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vande christelicke potentaten en republijcken tegens die gepretendeerde
santa lige alder best zal moegen worden gevordert.
van gelijcken omme te examineren die staet vande verpondinge vande
gemeene middelen ???

[in marge:??????? clagten vallende opt trouwen.]
Belangende die clachten vallende opte diversche interpretatien die gedaen
werden opte politijcke ordonnantie genamt opt stuck van trouwen
heeft die vroetschap insgelijcx haere gedeputeerden geleijt daer
op te helpen resolveren zo bijde meeste ende beste stemmen bevonden zal
werden te behoiren.

[in marge: Successie vande halve broeders.]
Aengaende die successie vande halve broeders heeft die vroetschap
geanoijeert ende goet gevonden die acte dien aengaende geconcipieert
ende den vroetschap voorgelesen.

[in marge: Butter, cases, t calck, zaet en wolle.]
Voorts beroerende die boter, case, calck, zaet en wolle van dese
landen die van tijde te tijde zeer verduren: vint die vroetschap
niet goet dat dien aengaende verhinderinge inde voorschreven coopmanschappen
gedaen zal worden, uuijtgesondert het calck daer inne die
vroetschap wel goet vint dat versien mocht werden t sij bij
verhoginge vande licenten ofte anders.

[in marge: Goutse sluijs tot Alphen.]
Belangende t versouck vande hooft ingelanden ende hooge heemraden
Van Rijnlant belangende die Goutse sluijs te maken tot Alphen
daer toe versocht wert van t gemeen lant XIIen gulden die bij die van
Rijnlant tot laste van t gemeen lant op renten gelicht souden werden ????,
vint die vroetschap goet datmen t selve voor dese tijt in state zal
stellen.

[in marge: Gu???alicken te voorsien ende te remedieren opt offleggen vande schepen.]
Voorts van gu??alicken te voorsien ende te remedieren opte diffrenten
tusschen die steden van Hollant ende Zeelant vallende uuijt sake van
t offleggen vande schepen: vint die vroetschap goet dat t selve mitten
eersten bijder hant genomen ende daer inne voorsien mocht werden.
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[in marge: Aengaende t vereenigen van die van Amsterdam ende Goude.]
Belangende die brieff ende resolutie van burgermeesteren ende raeden van
Amsterdan ende verclaringe van die vander Goude belangende die
executie vande senten bij die vander Goude geobtineert in spinditie
van die van Amsterdam ??? sullen die gedeputeerden de selve steden
vereenigen soe veel dienlick is.

[in marge: Liquidatie van alle contributien te doen bij alle die steden.]
Opt XIIIen point belangende die liquidatie die de steden moeten doen
van alle contributin zo wel inde ommes lagen vande verpondinge
als reptitien ende quotisatien: verstaet die vroetschap dat d’selve bij
t collegie van desen Quartiere uuijten name vande steden vande selven
Quartiere gedaen sal worden.

[in marge: Placcaet opten oph?????? vande connoijen.]
Aengaende t placcaet opten oph????? vande connoijen geconcipierrt alsoo
den vroetschap t selve placcaet niet en is geblecken: zo en heeft zij
daer van geen resolutie comen nemen.

[82v]
[in marge: Meester Adraen ende Calff opten dachvaert.]
Voorts sijn meester Adraen Anthonis ende edelen Gerrit Heijndricxz. Calff
burgermeesteren gecommitteert omme opten daechvaert inden Haege geleijt te
comperen die voorgaende resolutien voor advijs inne te brengen daer op ende
alle voorvallende saecken den welstant vande lande ??????????? ende het
ge????????????? vande lande van Hollant ???????????? betreffende te helpen
resolutien ende haer te conformeren den meeste stemmen mitdgaders oic omme
te vorderen dierequeste vande pantschappen.

[in marge: Den boeckdrucker 24 gulden jaerlicks.]
Is voorts Aert Cornelisz. ende van Dordrecht boeckdrucker bijde
vroetschap tot haer weder seggen gegout een pensie van XXIIII gulden
jaerlicx.

[in marge: Xlen gulden over ses maenten ende XXen gulden promptelick te furneren.]
Op huijden den XIen october LXXXVIII in convocatie vande vroetschap
geleijt sijnde sekere missive vande gedeputeerden deser stede wesende
opten dachvaert inde Haege mit sekere bijgevoechde resolutie
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bijde Staten opt bellieven van haere principalen genomen daer inne
bewilligt is in XLen gulden te betalen over ses maenten te impl?????
aen v??res tot behoeff vande steden van Bergen op Soom ende Arnhem
ende noch XXen gulden promptelick bijde steden te furneren tot behoeff van
sekere pioniers voor die van Bergen op Zoom mitsgaders tot
betalinge vande ruijteren ende knechten op geene reptitie staende: heeft
die vroetschap omme die hooge noots wille daer inne voor dese
reijse mit groote beswaernisse bewilligt ende voorts goet
gevonden datmen aen onssen gedeputerden sal scrijven ten eijnde zij
insisteren dat een pertinente staet gemant sal worden van alle voor:
gaende ordinaris ende extraordinaris contributien op datmen mach sien off
daer uuijt t lant niet geholpen sal moegen werden ende dat zij
oic sullen insisteren dat die steden die haere contributien niet en
hebben opgebrocht daer toe mitten eersten geconstringeert sullen
werden.
Op huijden den XXVen septembris 1588 ist convocatie vande
vroscha geleijt dat sekere different geresen was tusschen die
van Oostzanen ter eenre ende Wormer ende Gisp ter andere zijde
belangende het opmaken van t cleijne sluijsgen leggende inde Saendammer
dijck dat vervallen is ende voormaels bij die van Wormer ende Gisp is
onderhouden geweest ende also die van Wormer ende Gisp onwillig waeren
t selve sluijsgen nu vervallen zijnde weder op te maecken ende die van Oostzaenen
over sulcx inde plaetse van t sluijsgen een duijcker begeren te leggen want
deur die deurwaert vande groote sluijs grotelicx geintresseert souden
werden: Soe ist goet gevonden dat omme alle pressen te schuwen
die burgermeester Calff zal reijsen tot Amsterdam ende arbeijden mit die
van Amsterdam om die van Wormer ende Jisp mit die van Oostzaenen
te vereenigen ende ten uuijterste p??teren alleer t selve sluijsgen achter wege
soude blijven daer toe te geven eens L-LXX off ten uuijterste C gulden
sonder meer ende soude in consequentie te trecken off in eenige reptitie
gehouden te zijn.

[in marge: Calff opten dachvaert.]
Opten XVIIIen october 1588 is die burgermeester Calff gecommitteert opte
dachvaert inde Haege gecontinueert is te reijsen voogaende
resolutie opte pointen niet afgedaan zijnde inne te brengen daer
op ende andre voorvallen saecken te resolveren ende hem te conformeren
die meeste stemmen.

[83]

[in marge: Jacob Dircxz. gecontinueert.]
Op huijden den VIen november anno 1588 is Jacob Dircxz. geconti:
nueert int collegie van Westvrieslant ende t Noorderquartier voor
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het anstaende halff jaer mits dat die vroetschap behout haere
vrijheijt van het te moegen eligeren inde wet.

[in marge: Acte van associeteijt.]
Ten selven daege in convocatie vande vroetschap geleijt zijnde sekere
missive vande gedeputeerden van t Noorderquartier inhoudende verscheijde
pointen daer op versocht wort resolutie te nemen ende tot Hoorn inne
te brengen, en eerst belangende d’acte van associeteijt vande steden van
Westvrieslant ende Noorderquartier te arresteren ende te besegelen sulcx
die nu gealtereert is: vint die vroetschap goet datmen mede
voor dese tijt wat sal super se??? ende die selve eerst confereren
mitte voorgaende.

[in marge: Vande beesten marckt ende welck marckt van die van Texel.]
Belangende die van Texel versouckende dat die beestenmarckt die zij
altijt opten VIIIen octobris gehouden hebben nu voortaen souden mogen
houden opte XXen der seker maent drie daegen voor ende twee daegen
nae ende voorts een vrije weeckmarckt op dingsdach: vint die
vroetschap goet dat haer t versouck belangende t verlangen vande beestenmarckt
zal worden gegout maer datmen t versouck vande weeckmarkt zal
offslaen.

[in marge: Jan Gerritsz. ende alimentatie vande Abdije goeden.]
Aengaende Jan Gerritsz. ende den Abdie van Egmont als brouwer is
Cock gedient hebbende die versouckt uuijte goeden vande Abdije sekere
alimentatie voor hem ende zijn huijsvrou: is bijde vroetschap goet gevonden
datmen de selven Jan Gerritsz. ende sijn huijsvrou tot een alimentatie zal
accorderen haer leven lanck gedurende ende langstlevende van beijden, jaerlicx LX gulden.

[in marge: Jan Barbier noch een alimentatie.]
Hopende Jan Jansz. eertijds maijer vande Abdie die versouckt noch
een pensie uuijtter Abdijer goeden voor hem ende sijn huijsvrou: is goet
gevonden datmen hem ende sijne huijsvrou zal gonnen noch een jaerlicxe
pensie van XXX gulden, jaerlicx sijn ende sijn huijsvrouwen leven lanck gedurende.

[in marge: Vande geenen die sekere penningen vande dienst deur last vande admiraliteijt
gedaen.]
Beroerende Dirck Claesz. Veltmuijs versouckende betalinge van 2695 gulden
2 stuijvers VIII penningen hem resterende vande dienst den landen gedaen deur last
vande admiraliteijt tot Amsterdam ende oic anderen gelijcke dienst
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gedaen hebbende: vint die vroetschap goet datmen die selve personen
mit haer versouck sullen remoijeren ande Admiraliteijt tot Amsterdam
off ande Staten guaelick deur wiens bevel zijlieden de dienst hebben gedaen.

[in marge: Van en cruijsaet ende Hollantse daler te slaen.]
Voorts van een nieuwe cruijsaet ende daler te slaen opte valeur
vande Hollantsen daler mitte wapen??? van Westvrieslant; die vroetschap
vint goet dat die muntmeester eerst zal doen sijne rekening en de
selve gedaen zijnde datmen dan daer op sulcx sal advijseren als oirbaere
licx te weesen zal.

[in marge: Die saecke vande Admiraliteijt te vorderen.]
Belangende d’Admiraliteijt vint die vroetschap goet dat die selve eerstdaechs
gevordert worde ende auctoriseert haere gedeputeerden opten dachvaert
aen te houden ten eijnde t collegie van super intendenten ende oic die perticu:
liere collegien eerstdaechs int werck gestelt moegen werden.
[83v]
[in marge: 't remboursement van de iiiicm gulden anno 88 opgebracht]
Ten voors. daege in communicatie van de vroetschap geleyt sijnde sekere
missive van de staten van Hollant mit sekere bij gevoegde pointen.
Daer op in de vergaderingen van de staten den viide deser maent in de
Haege geleijt resolutie inne gebracht zal worden, is op ‘t eerste
point belangende 't remboursement van de iiiicm gulden in den lopende jaer 88
opgebrocht bij de vroetschap. Gepsisteert bij haere voorgaende
resolutie den iiide october lestleden desen angaende genomen.

[in marge: extraorch. consent]
Persisteert oic die vroetschap bij haer voorgaende resolutie ten
selve daege genomen belangende het extraorch. consent tot lm gulden
van die van Hollant versocht.

[in marge: die gemeene middelen te advancheren]
Belangende ene hanthoudinge van de middelen, auctoriseert die
vroetschap haere gedeputeerde ten dachvaert gaende te insisteren
ende die hant daeraen te houden, dat die gemeene middelen ende
't incomen vandien vermeerdert mochten werden.
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[in marge: belangende 't offleggen]
Aengaende 't offleggen int generale onder Hollant te doen cesseren ten
minste bij een proeve. Auctoriseert die vroetschap mede haer
gedeputeerde opte dachvaert gaende die handt daer aen te houden
ten eijnde 't selve sulcx volbracht ende int werck gestelt mocht
worden.

[in marge: excessen van de munten hollantse daler te munten]
Hopende d'excessen die int stuck van de munten in eenighe pointen
quartieren ende stede gedaen ende gepleegt worden ende oic van de Hollantsche
daler weder te slaen: auctoriseert die vroetschap haere gedeputeerde opten dachvaert gaende haer te mochten conformeren de meeste
ende besten stemmen.

[in marge: extraorch. consent tot vervallingen van de oncosten
voor bergen ter 't gold inch]
Belangende het eyntelick arresteren van de acte den resolutie
geconcipeert nog den het extraordinaire consent tot vervallingen van de
oncosten voor Bergen op ten Hoorn ter 't golden inch consenteert die
vroetschap inde voors. actie volgende haere voorgaende resolutie
mits dat alle die stede daer mede in sullen bewilligen.

[in marge: pointen daerop die gevineerde pointien worden bescreven]
Beroerende die pointen bij de Raet van staten ande gevineerden
provintien over gehouden. Daer op die provintien haere gedeputeerde sullen
schicken volcomelicken gelast teges de xvde deeser maent heeft
die vroetschap nae dat zij alle die selve pointen gehoirt hadde
haere gedeputeerden geauctoriseert opte selve pointen mitte
gedeputeerde van de andere stede te helpen resolveren so tot meeste
diensten van de landen zal dienen mits dat zij in gevallen van
eenige swarigheyt ofte nieuwe contributie sullen moegen [***]
rapport

[in marge: Croon ende Lobbrant Coren opten dachvaert]
Sijn voorts Cornelis Willemsz. Croon ende Lobbrant Jacobsz. Coren
gecommiteert omme opten dachvaert de viide deser in de haege geleyt
te comperen die voorgaende resolutie inne te brengen. Daer op ende
alle andere voorvallende saecken te resolveren ende haer te conformeren de meeste stemmen.
[84]
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Op huyden den xviide novembris anno xvc acht ende tachtich in comunicatie
van de vroetschap geleyt sijnde seecker missive van de heeren staten
van Hollandt in dato den xvde novembris laestleden. Mit een dubbelt
van de brieve van de rade van state aen de staten van Hollandt
gesonden. Mitsgaders seecker copie van provisioneel advys op
seeker propositie van de heer Noorwits sommarie bij 't voors.
advys verhaelt van wege de eerwaarde majesteit van Engelandt gedaen, bij
zijn Excelentie de gecommiteerden van de raden van staten ende der staten
van Hollandt, een samentlick der staten van Seelant tot Middelburg genomen diendende de voirs. propositie ten eynde de staten
generel beweegt ende veroirsaect souden mogen, werd tot het opbrengen
van eenig penningen ofte voirraet tot uuytvoeringe van 't gout haere
majesteit tot affbreck van de gemeene viandt voirgenomen hadden
bij welcke voirs. missive van de staten van Hollant versocht
werde dat men yemant van de onse in den Hage souden senden. Ofte
onse gedeputeerdens aldaer zijnde last gesuck omme opte voirs.
propositie van de ambassadeur van haer majesteit mette eerste moge
helpen adviseren ende resolveren, ende voirts op alle te helpen voirsien
dat tot goede verseeckertheyt der stadt Aernhem ende andere omliggende plaetsen nodich zal wesen, heeft de vroetschap goet gevonden
ende geresolveert ende haer gedeputeerdens bij namen Cornelis Willemsz.
Croon ende Lobbrant Jacobsz. Coren sercetaris opten dachvaert zijnde
geauctoriseert. Omme de voirs. propositi van de heer Noorwits
te aenhoiren, ende daerop mette gedeputeerdens van d'andere stede
van Hollant te helpen advyseren ende resolveren sou sij tot diensten van de
landen oirbaerlicxste sullen bevinden. Ende hen dies aengaende mitsgaders
't goudt tot verseeckeringe van de stadt Arnhem sal dienen te mogen
conformeren mette [*] meeste ende beste stemmen

[in marge: De weduwe van Texel tsh geaccordeert xxv gulden eens]
Ten selven dage is de weduwe van Aerian Cornelis ende texel secretaris
op haer versoeck van [**] L gulden voir seecker verdienst sullens
moeyten ende diensten bij haer s man csou zij bij requeste te kennen gaff
aende stadt verdient ende ooick selve gedaen geacordeert die somme
van xxv [*] guldens eens.

[84v]

[in marge: Meester Pieter Oliffsz. aengenomen om tweemael ter week in ‘t capel opte orgel te
spelen]
Aegaende het versoeck van de capelmeester deser stede die versocht
dat meester Pieter Oliffsz. bij burgemeesteren tot laste van de stadt
aengenomen zoude werden om tweemael ter weecke nae de
predicatie opten orgel van het capel te spelen. Is het
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selve hem bij de vroetschap geaccordeert. Ende zijn burgemeesteren
geauctoriseert omme dies aengaende met meester Pieter te handelen.
volgende welcke last burgemeester met hem ten selve dage geaccordeert sijn dat hij voir 't spelen van tweemael ter weecke
jaerlicx (als telckens vierendel jaers een vierde paer) boven
sijn voirgaende weddens sal genyeten ende ontfangen xxxiiii . gulden
inne gegaen het 1ste vierendeel jaers alderheyligen laestleden.

[in marge: het erff met het cleyne oude huysken van Francoys van der Conycks bij de stadt
aengeslaegen]
Heeft voirts die vroetschap ten voirs. dage geresolveert dat men
het leege erff mettet oude huysken daer besyden staende in de Langestraat
toebehoirt hebbende Francoys van der Conycks tot Antwerpen bij de
viandt overleden. Sulc aenslaen ter behoeve ende profytie van de
stadt. Also 't selve oick al langer over den belooffden tyt
ledich ende tot schanden van de stadt onbetimmert gelegen heeft.

[in marge: Dat men alle die bierschepen kennen sal te leggen aende erven van Fonda
Houtsbosch]
Heeft meede ten selve dage die vroetschap goet gevonden
ende geresolveert, dat men alle bierscheepen sal kennen te liggen voirs.
erven van Fonda Houtsbosch sonder dat eenige van die jeder
binnen water sullen mogen leggen ende dit sou wel in der weeck
als op marctdagen.

[in marge: propositie van Horits]
Op huyden den xxviiiden novembris 1588 in communicatie van de vroetschap
geleyt sijnde sekere missive van 't collegie van 't Noorderquartier.
Inhoudende verscheyden pointen belan daer op in de vergaderingen van de
magistraten van dese quartier binnen deser stede op huyden geleyt
ingebrocht sal worden. Heeft die vroetschap op 't eerste point
belangende die propositie van de ambassadeur Horits gepsisteert bij
haere resolutie dien angaende op ten xviiden deser genomen.

[in marge: associeteyt betalinge van 't bootsvolck ter munten een cruysaet ende daler]
Ende belangende dat van associeteyt die betalinge van 't
bootvolck ende 't munten van de Westfriesche cruyseat ende daler
psisteert die vroetschap dien aengaende mede bij haere resolutie
op ten vide deser maent genomen.
[85]
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[in marge: burgemeesteren ende Cromhout op ten dachvaert binnen Alcmaer]
Sijn voorts twee van de burgemeesteren die burgemeester Cromhout
ende Jacob Dircxz. gecommiteert om op te vergaderinge van de
magistraten van Westvrieslant ende 't Noorderquartier binnen Alcmaer
geleyt te comperen die voorgaende resoltien inne te brengen daer
op ende alle voorvallende saken te resolveren ende hen te conformeren
die meeste stemmen.

[in marge: Rietwijck execuytie van alle offitien]
Is voorts Willem van Rietwijck als in de vasten naest comende
weesende lxx jaeren gegunt execuytie van de wet ende alle
stadten offitien

[in marge: Josina van Brederode eens xxx gulden]
Op huyden den xviide decembris 88 is bij de vroetschap collegialiter
vergadert zijnde geresolveert dat men jouffrou Josyna van Brederode
schamele desolatie weese voor een jaer ende niet langer sal gunnen
uuyt die innecommen deser stede xxx gulden te betalen op vijve
termijnen telkens termijne vi gulden om daer mede te vorderen aen sijn
excelentie ende den staten haer alimentatie ende dat die gheene die van
wegen deser stede op ten dachvaert sullen gaen daer aen die hant sullen
houden.

[in marge: Pieter Michielsz. beijerman xx gulden verhoocht]
Is mede geresolveert dat men Pieter Michielsz. beijerman ende clocksteller,
zijn gagie xx gulden frs sal verhogen, mits dat hij gehouden sal sijn het
beijeren ende clockstellen een weeskint te leeren. Ende so hij 't selve niet
en doet dat men hem die xx gulden sal offtrecken ende dat die steden
hem in sijn dienst sal continueren sal lange hij wel dient.

[in marge: burgemeesteren geauctoriseert mit Victor Staets te acorderen]
Sijn voorts burgemeesteren geauctoriseert mit Victor Staes te
accorderen ende hem tot redelickheyt te contenteren van de interesten
bij hem gepretendeert uuyt saecke dat hij uuyt 't huys van
Franchois van de conyte heeft moeten vertrecken buyten tijde ende zijn
huysraet turffhout ende andere de provisie moeten verslepen zijn.

[in marge: de meters haer loon een halve stuiver verhoocht]
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op huyden den xxx de decembris xvclxxxviii is den stede meters bijde
vroetschap collegialiter vergadert zijde geaccordeert in de plaetsen
van de drie groot die sij tot noch toe van 't last genoten hebben. Twee
stuivers van elck last tot meetloon 't welck bij de excijser zal
worden betaelt.

[in marge: Symon van Veen vrij excijs]
Is voorts Symon van Veen balliu van der Nijenburg gegunt
tot weder seggen vrijheyt van alle stadten acchijsen.

[in marge: Cromhout int collegien tot Hoorn]
Heeft voorts die vroetschap gecommiteert Reynier Adriaensz.
Cromhout om van wegen deser stede te besoingeren int collegien
van Westvrieslant ende 't Noorderquartier inde plaetse van
Jacob Dircxz. Burgemeester.

[85v]

[in marge: inde plaetse van ii gulden daer men schuyt om plaes te huyren gehoocht op iii
gulden]
Is voorts den schippers op haer versouck geaccordeert dat yemant
een schuyt willende huyeren op Amsterdam sal geven drie gulden
inde plaetse van de twee gulden daer toe van outs gestelt

[in marge: Pieter Jansz.aenbeelt maker de erffgen]
Sijn voorts burgemeesteren geauctoriseert om Pieter Jansz.
aenbeeltmaker te gunnen het erffgen bij hem versocht op sulcke
conditien als burgemeesteren mit hem sullen stipuleren

[in marge: die secretarysen elcx l gulden]
heeft voorts die vroetschap die secretarysen in regart
dat zij het voorleden jaere veel gebruyckt sijn om die
dachvaerden te bewaeren geaccordeert elcx die somme van
l gulden.

[in marge: dat die grossiers voor alle haere wijnen sullen verantwoo]
Op huyden den xxviiide january 1589 in communicatie van de vroetschap
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geleyt sijnde sekere missive van de Staten van Hollant inhoudende
verscheyden pointen daer op in de vergaderingen van de Staten van
Hollant den lesten deser maent in den Haege geleyt, resolutie
inne gebrocht sal worden. Ende eerst belangende die correctie
opte ordonantie van de gemeene middelen geconcipieert als te
weten van de wijnen, vint die vroetschap goet dat volgende
die selve correctie die grossiers voor alle haere wijnen
sullen verantwoorden maer van niet minder teffens uuyt te
setten als een halff aen soude die vroetschap goet vinden dat
't selve vermindert soude werde ende gestelt op een verndel.

[in marge: correctie op te bieren]
Voorts belangende die correctie op 't xxste articule van de ordonantie
van bieren gemant heeft die vroetschap die selve correctie
goet gevonden.

[in marge: op ii stuivers opte tonne bier]
Die twee stuivers opte tonne bier ende correctie daer op gemant
belangende d'inslagers es mede bijde vroetschap geanoyeert

[in marge: Welcke lakens opte eerste incommen]
Ende belangende d'inpost van de wollen lakenen vint die vroetschap
goet volgende het geconcipieerde voorstel dat die selve inpost
geheven sal worden ten proffijte van de generaliteyt op 't eerste
incommen.

[in marge: zijde lakenen mede opte eerste incommen]
Ende vint oic goet dat volgende die geconcipieerde correctie
d'inpost van de sijde lakens oic geheven sal worden op 't eerste
incommen ende die geene die binnen s'lants gemant worden eer
die van de tou gaen.

[in marge: acte tot voorstant van de gemeene middelen]
Ende belangende die acte bij de stede te passeren onder haer [segele*t]
voorstant van de gemeene middelen heeft die vroetschap haer gedeputeerde opten dachvaert gaende geauctoriseert haer dien angaende te
conformeren den meeste stemmen mits dat die provocatie ofte evocatie
gedaen sal worden ande respective collegien van Hollant ende Westvrieslant ende dat in de plaetse van drie dagen tot drie dagen te paden
't selve verlangt werde op acht dagen ende te decideren binnen een maent
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[86]

[in marge: op ’t trouwen successie van de halve broeders]
Belangende die clachten vallende opte diversche interpretatie die gedaen
worden opte politycke ordonnantie, gemant op 't stuck van trouwen,
auctoriseert die vroetschap haere gedeputeerde daer op te helpen
resolveren so bij de meeste ende beste stemmen bevonden sal worden te
behoiren. Ende angaende die successie van de halve broeders anoyeert
die acte dien aengaende geconcipeert volgende voorgaende resolutie in
date de iiide october 88.

[in marge: Hollantse daler Hagemunten]
Aengaende 't munten van de Hollantsen daler ende die datelicke executie
van de placcaten ende ordonnantie gemant op 't stuck van de Hagemunten:
auctoriseert die vroetschap haere gedeputeerde om haer belangende
't munten van de Hollantse daler te conformeren den meeste stemmen. Ende
belangende die Hagemunten vint die vroetschap goet dat tegens
alle valschen munters ende contrefeyters geprocedeert worde.
[in marge: lxiim bij reptitie over die stede]
Voorts belangende die lxiim gulden bij reptitie over die stede
in forme van anticipatie op te brengen in minderinge van haere
quota in de ommeslach van de verpondinge, omme daer mede te vorderen
zo die belooffde affytende haere majesteit belooft als anders heeft
die vroetschap daer inne bewillicht zo verre alle die stede
daer inne bewilligen.

[in marge: schade bij 't garnisoen van Geertruydeberge gedaen]
Ende belangende die schade verscheyden ingesetenen gedaen bij het
garnisoen van Geertruydenberge. Heeft die vroetschap geauctoriseert
haere gedeputeerden opte dachvaert gaende om opte selve schaden ende
clachten die aengaende gedaen te helpen resolveren.

[in marge: indicature van exorbitante delicten]
Beroerende die indicature van eenige exorbitante delicten sou
van verraderien seditien menterie ende andere off die selve sal staen
bij de staten. Off dat die d'ordinaris justitie zal worden bevolen.
auctoriseert die vroetschap haere gedeputeerde opten dachvaert
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gaende in desen jaer te conformeren de meeste stemmen.

[in marge: xii schepen van oorlogen binnen het geaccordeerde succoers]
Aengaende die xii schepen van oorloge bij hare majesteit van dese
landen versocht boven het geaccordeerde succoers auctoriseert die
vroetschap haere gedeputeerden omme haer in dese mede te conformeren de meesten ende beste stemmen.

[in marge: directie van 't goevernement ich]
Belangende die directie van het gouvernement van sijne excelentie ende
't beleyt van de saken daer toe dienende als opte instellingen van 't collegie
van superintenden van de admiraliteyt noteliche fortifficatien ende pinsie
van de frontiersteden auctoriseert die vroetschap haere gedeputeerden
huer op te moegen anhoiren d'advysen van d'andere stede ende haer
te conformeren die meeste ende beste stemmen vandien.

[86v]

[in marge: Geen vreemdelingen tot eenige hoge offitien te admitteren]
Ende soe viel angaet die pensionaris van Schiedam off die
weesende een Vlaming in de vergaderinge van de Staten sal ontfangen
is bij de Vroetschap goet gevonden dat men geenen vreemdelingen noch
in de vergaderinge van de Staten noch in eenige andre hoge offitien sal
ontfangen noch toe laten van die tijt off dat sulcke resolutie
geleden omtrent twee jaeren bij de Staten is genomen

[in marge: Questie tusschen Dordrecht ende Rotterdam cum socijs]
Belangende de questie uuytstaende tusschen die van Rotterdam,
Gorchum ende Schiedam tegens die van Dordrecht : auctoriseert
die Vroetschap haere gedeputeerden op ten dachvaert gaende
te anhoiren d'advysen van de andere steden ende haer te conformeren
den meesten ende beste stemmen van dien

[in marge: Collegie van super intendenten]
Aengaende ‘t collegie van super intendenten off mit die van Zeellant
off van wegen dese landen alleen ten sijne voornoemd eenige neffens
zijne excellentie tot drie ofte vier in getale uuijt Hollant gecomitteert
sullen worden : auctoriseert die Vroetschap haer gedeputeerden op ten
dachvaert gaende om haer in desen te moegen conformeren den meeste
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ende beste stemmende ende oic om te helpen advyseren bij wat wegen beij ‘t
gerecht sal worden’ t geene in Zeellant gedaen wort in den ontfanck
van de convoyen ende licenten tegens de ordonnanten ende placcaten op ten
opheve van dien gemaect

[in marge: Een dach te ordonneren op de welcke alleen schepen naer oosten sullen vaeren]
Voorts omme een dach te ordonneren op die welcke alle schepen
nae oosten deur de Sont willen varen gehouden sullen sijn ‘t seyl
te gaen : auctoriseert de Vroetschap haere gedeputeerden dien
aengaende haer te conformeren de meeste stemmende

[in marge: Een burgemeester ende een secretaris op ten dagvaert]
Heeft voorts de Vroetschap eenen van de burgemeesteren ende een van
de secretarissen gecomitteert om op ten dachvaert den lesten dese
in den Haege geleyt te competeren die voorgaende resolutien voor advys
inne te brengen daer op ende alle andere voorvallende saken
te resolveren ende hem te comformeren den be meeste stemmen

[in marge: Die missive van 't noorderquartier mit beleeftheyt te beantwoorden]
Is voorts bij de Vroetschap goet gevonden dat men de
missive van die van ‘t noorder quartier daer inne sij versoucken
eenige gedeputeerden op ten dachvaert tot Hoorn te seijnden op
te pointen bij de Staten van Hollant over gehouden aldaer een eendrachtige
resolutie genomen ende in den Haege ingebracht te werden [***] mit alle
beleeft sal beantwoorden ende niemant der waert committeren noch
die resolutien van de Vroetschap overseynden

[87]
[in marge: Mit Aerian van de Nijenburch te accorderen]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om mit Aerian Jans
van der Nijenburch te accorderen belangende 't setten van de molen op
't Hijmans bosch

[in marge: Versouck van de snijders geaccordeeert]
Op ten 20e february anno 1596 is
bij de Vroetschap verstaen dat
hier van vrij ende exempt sullen
sijn 't weeshuijs ende andere
godshuijsen, so veel die cleederen
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angaet, die in de voors godshuijsen
gemaect ende bij de selve becosticht worden
Heeft voorts de Vroetschap den snijders op haer requeste geaccordeert
dat niemant binnen deser steede eenige nieuwe worcken sal mogen
maken 't sij cousses boucpen pijen wambasen off andere waren voor ende alleen
hij poorter is ende 't gelt voldaen zal hebben, ende voorts dat d'íncomende
ende boeten gestaen hebbende tottet outaer geemployeert sullen werden tot
behoeff van de arme gilde broeders, mits dat 't gilde gelt gemodreert
zal worden tot discretie van burgermeesteren

[in marge: Vaert op spangien ende portugael]
Op ten 24e february anno 1589 in curatie vande Vroetschap
geleijt sijn sekere missive van de Staten van hollant mit seker
discours inhoudende die redenen waricheijden ende consideratien die
bevonden sijn angaende die vaert op Spangien ende Portugael is
goet gevonden dat men andere gedeputeerden deser stede op ten dachvaert sijnde sal
scryven dat die Vroetschap goet vint dat eenigen van wegen die
gevuieerde puncten aen haere majesteit affgevaerdicht sullen werden ende
versoucken dat die coopluijden deser landen van haer geleden schade
geremboucheert mochten werden als gedaen sijnde sonder eenige denunciatie
ende voorts versoucken aen haere majesteit traffycke op de voors.
rijcken van Spangien ende Portugael mitterdaet eenpaerlick ende
generalicken belet ende verhindert mach werden off so 't selve niet
en can gescieden dat als dan dese landen neffens die andere rijcken
van landen ende die voors. traffijcke op te voors. rijcken toegelaten
mach werden

[in marge: Residien van 't collegie van admiraliteijt]
Aengaende die questie van de residentie van 't collegie van admiraliteyt
tusschen die van Amsterdam ende dit quartier vuijtstaende vint
de Vroetschap goet dat de gedeputeerden deser stede op ten dachvaert
sijnde haer sullen reguleren nae 't geene haer bij burgemeesteren over gehouden
is ende so 't selve niet wil vallen dat sij van wegen deser stede
sullen moegen bewilligen in submissie ende in gevalle van submissie
dat sij haer sullen moegen voegen bij onssen quartiere

[in marge: Van 't loon van de verckens schou]
Is voorts 't leproes huis op haer versouck ende om te moegen becomen
ende behouden pachters van de verckens schou goede keusse van de verckens
hebbende dat sij van nu voort aen tot schou loon sullen moegen nemen
van een vreemt man van een vet varcken drie groot ende van een mager
een blanck mit dat die burgers sullen blijven op 't oude loon
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[in marge: Poorters haer loon verbetert]
Is voorts de scrijvers in de poorten ende op te boom haer loon bij de Vroetschap
partjes een halve stuver verbetert ende den boom sluyter geaccordeert
voor ’t sluyten ende openen van de boomen ende oorgaten van de buytenste bruggen
sjaers 48 gulden

[87v]
[in marge: Jan Dircxss schout brieven van recommandatie]
Is voorts geresolveert dat burgemeesteren Jan Dircxss schout
deser stede sullen verlenen brieven van recommandatie an de camer
van de rekeninge om te moegen crijgen continuatie van sijn pacht.

[in marge: van de caesmanden
Is voorts den schippers geaccordeert soe verre die caesmanden
grooter sijn als stede manden dat sij sullen moegen nemen van elcke
mant drie groot

[in marge: fortificatie
Op huijden den 25e february anno 1589 in communicatie van de Vroetschap geleijt
sijnde sekere acte op te behaegen van de steden ontwurpen daer inne versocht
wort consent om te bewilligen in 't dubbelt horengelt ende in twee
derde parten van een derden deel van de verpondinge binnen de muijeren tot
die fortyficatien die sijne excellentie notelicxte bevinden sal, heeft
die Vroetschap bewillicht uit dubbelt horengelt onder die conditie
dat die stede Alcmaer daer vuijt oic eenige penningen tot haere
fortificatien toegeschickt sullen werden ende soe veel angaet die
twee deelen van een derde part van de verpondinge vint die vroetschap
goet, dat men 't selve sal affslaen dan soe alle d'andere steden
daer inne bewilligen dat die gedeputeerde deser stede in
den gevalle daer inne mede sullen moegen bewilligen.

[in marge: Den conrector tot Sint Jacob te continueren]
Op huijden den 8e martij anno 1589 in communicate van de Vroetschap
geleijt sijnde off men meester Gerrit conrector sal licentieren off niet
om dat hij qualicken mitte rector can over een comen ende om die
hardicheijt de d'selve corector over die scholieren is gebruykende
waer die de schole grootelicx compt te declineeren, is goet
gevonden dat men den selven conrector in sijn offitie noch sal continueren
tot Sint Jacob naest comende ende hem belasten dat hij middeler tijt
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sal soecken een ander dienst

[in marge: Belangende eenige articulen in ’t vischersgilt.]
Op huijden 6 aprilis 1589 is den deken ende
raets van 't vischers gilde bij de Vroetschap collegialiter
vergadert sijnde tot weder seggen gegont op haer requeste
vuijten naeme van de gemeene gilde broeders over gegeven is
dat van nu voortaen tot inganck van 't voors. gilt betaalt
sal worden bij een vreemt drie gulden bij een burger 30 stuivers
bij een vischcopers soon 15 stuivers ende bij een viscooper der niet
gehijlickt sijnde achtalve stuiver ende dat die burgers die
mit staende ende gaende wandt vischen tot onderhout van 't gilt
sjaers sullen geven vier stuivers, oic dat die coomans off andere
burgers die dogvisch stockvisch off gedroochde schol binnen haer
huijsen vercopen sjaers tot onderhout als voren sullen geven 4 stuivers
ende voorts dat tot uijtganck van 't gilt betaelt sal worden 5 stuivers
mit expresse conditie dat alle die voors. penningen geemployeert sullen
werden tot onderhout van de arme gilde broeders in haer siecke
bedt leggende
[88]
[in marge: 't collegie van West Vrieslant ende 't noorder quartier te mainteneren in sijn oude
possessie]
Ten selven daege in communicatie van de Vroetschap geleyt sijnde sekere
resolutie bij de magestraten van Hoorn Enchuysen ende
Medemblick genomen ende bij doctor Franchois Maelson vuijten naeme
van de selve magestraten op te leste vergaderinge den 28 ende 29 maarty
lestleden tot Hoorn gehouden geproponeert, daer inne die voors. van Hoorn
Enchuysen ende Medemblick goet gevonden ende geresolveert hebben omme 't land van
eenige onmitte costen te subleveren ende om meer andere redenen in de voors.
resolutie die Vroetschap voorgelesen in 't lange verhaelt, dat men 't collegie
van de gedeputeerde raeden van West Vrieslant sal reduceren tottet
getal van vijff personen als namentlick een van Alcmaer van Hoorn,
van Enchuysen van Medemblick ende een vuyt Waterlant als van
Edam ofte Monnickedam successivelick halff jaer om halff jaer [***]
is bij de Vroetschap om verscheyden redenen in de selve Vroetschap
mondelinge verhaelt ende in 't lange geventileert goet gevonden ende
geresolveert dat men 't collegie van West Vrieslant ende 't noorderquartier
sal houden ende mainteneren in sijn oude possessie ende de bescrijvinge van de
magestraten doen sulcx ende mede voegen 't selve tegenwoordich is
ende gedaen wort ende gedurende een oorloge geweest ende gedaen is voornoemd
beducht sijnde dat die van Hoorn Enchuysen ende Medemblick
niet tegenstaende die resolutie deser stede mit haere voors. resolutie
sullen willen voortvaren gelijck sij oic eensdeels van hart
hebben gegeven : soe heeft die Vroetschap gecommiteert ende volle
last gegeven die burgemeesteren mitsgaders Reynier Cromhouts, Cornelis
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Willems Croon, Aerian Heijndricxs Rabbit, Doedt Janss Medemblick
ende Harck Janss van Houthum ommende mitten burgemeesteren ende gecommitteerden
der steden Edam, Monnickedam ende Purmereijnd dese saecke te
communiceren ende mitten selven seker verbont te maken ende advyseren te
arresteren sekere middelen die sij mitten anderen bevinden sullen te
dienen tot hanthoudinge van 't voors. collegie in sijn oude possessie waer
deur alle scheuringen soe veel mogelick vergoet souden moegen werden

[in marge: Noch 100 gulden op extra ordinairie]
Op huijden 14e aprillis anno 1589 in communicatie van Vroetschap
geleijt sijnde sekere missiven vande Staten van Hollant in date den
6e ende 7e deser maent daer inne consent versocht wort
in de somme van 100 gulden boven die 62 gulden van te voren geconsenteert
om daer mede te vervallen d'extraordinaris oncosten gevallen
voor Geertruydenberge ende andere. Is bij de Vroetschap omme die
hooge noots wille bewillicht in de voors. 100 gulden so verre alle
die steden daer inne gelijckelek bewilligen mits dat die voors. penningen bij de
rentmeesters op interest gelicht sullen werden ende gerembourseert
vuyte verpondinge van de jaere 1589 ende ofte [***] sonder dat die
Vroetschap verstaet dat die selve 100 gulden bij anticipatie onder den stede
opgebracht sal worden

[88v]
[in marge: Nijenburg ende Coren op ten dachvaerte in den Haege]
Heeft voorts die Vroetschap gecommiteert Cornelis Jans van der
Nijenburg burgemeester ende Lobbrant Jacobss Coren secretaris ommen
op ten dachvaert in den Haege geleyt te competeren de voorgaende
resolutie inne te brengen daer op ende op alle 't gunt die versekertheyt
van de lande tegens den vijant aengaen mach mitsgaders oic op
alle voorvallende saecken te gelijen resolutien ende haer te conformeren
den meeste stemmen

[in marge: den huijsarmen ende arme weesen d'incomende van de memorie]
Heeft voorts die Vroetschap de huysarmen ende arme
weeskinderen binnen deser stede geaccordeert ende gegeven
alle die goeden ende incomende van de memorie de prochie kercke
deser stede mits dat sij die priesteren die d'incomende van de
selve memorie tot haer alimentatie gegront is jaerlicx
soe veel sullen vuytkeren als sij tot noch toe genoten hebben
ofte soe veel ende sulcx sij beij 't mitten selven priesteren sullen
connen accorderen

243

[in marge: Waer men die geestpoort leggen sal]
Is voorts bij de meeste stemmen van de Vroetschap goet gevonden
dat men nieuwe geestpoort sal leggen besijden
't provenhuys tegens d'oude geestpoort aen ende dat mit een
cromte nutte mont tegens het balwerck aen nae den eysch
van 't werck

[in marge: 't collegie te mainteneren in sijn oude possessie]
Op huijden 25e aprilis anno 1589 in communicatie van de Vroetschap geleijt
sijn de sekere missive van de gedeputeerde raeden van West Vrieslant ende
't noorderquartier inhanden verscheyden pointen ende eerst aengaende die propositie
op te leste vergaderinge tot Hoorn den 28 marty lestleden gehouden van
wegen die magystraten van Hoorn Enchuysen ende Medemblick gedaen beroerende
die reductie van de collegie van desen quartiere tot 't getal van vijff
personen om 't lant van veel onnutte costen te subleveren etc is bij de
Vroetschap goet gevonden dat men volgens voorgaarnde resolutie den 6e deser maent
genomen 't voors. collegie sal houden ende mainteneren in sijn oude possessie
ende die bescreyvinge van de magistraten sulcx ende in der voegen 't selve
tegenwoordich is ende gedaen wort ende gedurende den oorloge geweest ende
gedaen is

[in marge: 't costgelt vande capiteynen te betalen vuyte munte]
Aengaande 't versouck van de capiteynen ommen haer betalinge te hebben van
haer resterende costgelt de anno 87 is bij de Vroetschap goet gevonden dat
de selve capiteynen betaelt sullen worden vuyte profijten geprocedeert
van de munte ende dat tot dien eynde den muntmeester belast sal worden sijne
rekenen te doen ende so wat bij eynde van rekenen bevonden wort te
cort te comen dat men 't selve vuyt des gemeen lants penningen sal vervullen

[in marge: 't versouck vande vier noorder coggen in state te stellen]
Belangende den dijckgraeff ende waerschappen van de vier noorder coggen versoucken
rembourssement van sekere oncosten bij de dorpen der vier noordercoggen
gedragen soe van de pioniers tot makinge van de schansen voor Medemblick
het slechten van de dijcken ende schaden aen de wierdijck geleden bedragende ongeveerlick
ter sommen van omtrent 5000 gulden is goet gevonden dat men 't selve
in state sal stellen ter tijt toe men middel hebben sal in andere landen
gelijcke schade geleden hebbende mede contentement te moegen geven

[89]
[in marge: Den muntmeester te constringeren tot rekeningen]
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Voorts belangende den muntmeester ende bij wat middelen men den selven sal moegen
constringeren tot het doen van sijne rekeningen : is goet gevonden dat men
alle mogelicke middelen sal gebruyken om den muntmeester te constringeren
tot het doen van de voors. sijne rekeningen ten eynde die betalinge in de
voorgaende resolutie begrepen geeffectueert mach worden

[in marge: Den muntmeester seker tax van wijn ende bier toe te voegen]
Ende belangende den clachten van de pachters van de wijnen ende bieren tot Hoorn
gedaen onder den muntmeester die meer wijnen ende bieren inleyt als eenige
tappers : heeft die Vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden op ten
dachvaert compererende omme mitte gedeputeerden van d'andere steden seker
taux te maken ende den muntmeester toe te voegen

[in marge: Soetelaers voor Medemblick te contenteren]
Aengaende versouck van de schamele soetelaers die haere vivres verstreckt
hebben aen de soldaten binnen Medemblick voor den aenvanck van de
mutynerie ende belegeringe aldaer : is goet gevonden dat men den selven
soetelaers betalen ende contentement geven sal

[in marge: Maelson te licenteren]
Voorts off men doctor Franchois Maelson syndicum in sijnen dienst sal
continueren dan off men hem sullen houden voor gelicenteert : is goet
gevonden om 't lant van eenige costen te subleveren dat men, den voors.
sijndicum van sijn dienst sal licenteren mits hem betalende
volgens 't accoort met hem gemaeckt

[in marge: Alimentatie van de Blockert monnicken te verhogen]
Ende belangende die requeste van de gemeene conventualen van
Blocker die verhoginge versoucken van haere almentatie : is
goet gevonden dat men in regart van de dieren tijt haer almentatie elcx
50 gulden ‘s jaers verhogen sal

[in marge: Die burgemeesteren Cromhout ende Doedt op ten dachvaert]
Sijn voorts die burgermeesteren Reynier Cromhout ende Doedt Janss
Medemblick gecommitteert omme op te vergaderinge van de magistraten
van West Vrieslant ende 't noorderquartier binnen deser stede geleyt te
comperen die voorgaende resolutien inne te brengen daer op ende
andere voorvallende saecken te resolveren ende hen te conformeren den meesten
stemmen
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[in marge: Cromhout gecontinueert]
Heeft voorts die Vroetschap Reynier Cromhout gecontinueert
in 't collegie van West Vrieslant ende 't Noorderquartier voor het
anstaende halff jaer
Op huyden den 28 aprilis anno 1589 in communicatie van Vroetschap
geleyt sijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date den 25 deser
maent inhoudende verscheyden pointen ende op 't eerste point heeft die Vroetschap
geauctoriseert haere gedeputeerden op ten dachvaert gaende te anhoiren 't rapport
van de geene die geordonneert sijn omme te resumeren den staet van de verpachtinge der
gemeene middelen van de lopende ses maenten mitsgaders van de lasten daer op staende ende
van de verpondinge van de lopende jaere mitte beswaernissen van dien ende 't selve gehoirt
hebbende
mitte gedeputeerden van d'andere steden te advyseren ende resolveren bij wat middelen
ten minsten quetse van de landen gevonden soude moegen worden 't geene boven dien
[89 v]

[in marge: Verhoginge van een derde part van verpondinge.]
middelen die verpondingen ende die cm gulden alrede geconsenteert ande
quote in de iicm gulden ter maent ordinaris ende in de quote van iicm gulden
eens over die provintien extraordinaire geconsenteert te cort compt ende daer
toe te moegen inwilligen die verhoginge van een derde part van de verpondinge
over die steden ende platten landen soo verre d’andere steden daer inne
consenteren.

[in marge: Die admiraliteyt te assisteren mit eenich subsidie.]
Ende aengaende die remonstrantie van de van de admiraliteyt, die versoucken
dat bij het eene of’t ander middel haerluyden eenige extraordinaris subsidie
gedaen soude werden; auctoriseert die vroetschap hare gedeputeerden opten
dachvaert gaende, hier op te anhoiren d’advysen van de andere steden ende haer
te conformeren den meeste stemmen van dien, maer indien zij eenige swarigheyt
vinden, sullen nemen rapport.

[in marge: ’t Redres van ’t collegie.]
Belangende ’t redres van ’t collegie van de gecommitteerde raeden, ende te committeren
twee gequalificeerde uytet selve collegie neffens Zijne Excellentie om
sijne Excellentie te assisteren mit raet etc.; heeft die vroedschap ins gelijcx
geauctoriseert haere gedeputeerden opten dachvaert gaende, haer in desen te
conformeren den meeste ende beste stemmen.
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[in marge: Belangende die exheredatien.]
Aangaende die exheredatien die geschieden in prejuditie van de gheene die
professie doen van de gereformeerde christelicke religie; heeft die
vroetschap goetgevonden dat men voor al hier op zal hoiren ’t advys
van de hoge ende provitialen raede ende ’t selve hebbende an de steden over
seynden om daer op naerder te letten ende te resolveren.

[in marge: Beroerende de waterschepen in de Zuyderzee vischende.]
Beroerende die waterschepen in de Zuyderzee vischende, ende daer op ordre
te stellen auctoriseert die vroetschap haer gedeputeerden opten dachvaert
gaende haer te conformeren den meeste ende beste stemmen ende oic aenhouden
dat gelijcke ordre opte binnen meeren gestelt werde.

[in marge: Jacob Dircxz. ende Lobbrant Coren opten dachvaert.]
Sijn voorts Jacob Dirksz. burgermeester ende Lobbrant Coren secretaris
gecommitteert opten dachvaert in Den Haege geleyt compareren die
voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer op ende alle voorvallende
saecken den welstant ende defentie van de lande concernerende ende op alle
’t gunt dat nae de occurrentie nodich sal sijn mitsgaders oic opte
vorderinge van de notelicke fortifficatien.
[in marge: Cste penning geconsenteert.]
Is mede goetgevonden dat een ce penning over die huysen ende landen
ommegeslagen ende gecollecteert sal worden opte oude voet mits dat
die huysen van Nyens getymmert ende in ’t quoyer noch niet gestelt
in ’t quoyer gestelt ende getauxeert sullen worden.
Op huyden den ie dach maij anno XVC negenentachtich in communicatie
van de vroetschap geleyt zijnde copie van sekere missive van de xxve
deser /der/ maendt aprilis laestleden bij Sijn Excellentie ende magistraten van dese
quartiere overgesonden bij de welcke Zijne voorsz. Excellentie op ’t versouck
van de meeste steden van West-Vrieslandt verclaerde dat hij in zijn
regard goedgevonden hadde dat het collegie in desen quartiere geredu-
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ceert soude werden tot het getal van vijff personen als vier uuyt
West-Vrieslandt ende een uuyt Waterlandt ende dat het selve dienstich
soude zijn voiren lande immers bij provisie voir den tijt van acht
toecomende maenden ende sonder prejuditie van yemants gerechticheyt
ende dat insgelijcx de selve reductie neffens ’t Nyens geerigeerde
collegie van de admiraliteyt in treyn soude werden gebracht ende
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sonder bij de voirsz. vroetschappe gedelibereert sijnde off men den
burgermeester Cromholt gedeputeerde deser stede in ‘t collegie voirsz.
(ingevalle twee steden uuyt Waterlant volgens ’t voirsz. scrijvens
daer van werden geweert ende geexcludeert) gelijck wel neffens
d’andere drie steden van West-Vrieslandt en een uuyt Waterlandt
zal laten besoungeren dan off men hem verscrijven sal om thuys te
comen ende thuys houden ter tijt toe Zijn Excellentie meerder van der saeke
bericht sal zijn ende daer inne voirder sal hebben gedisponeert, is
bij de voorsz. vroedtschappe goetgevonden ende geresolveert dat men den
burgermeester Cromholt sal aenscrijven, (ingevalle twee uuyt Waterlandt van ’t collegie waren geweert en geexcludeert) dat hij in de
vergaderinge van ’t collegie voirsz sal aenhouden dat alle de steden
van Waterlandt neffens die van West-Vrieslandt in ’t collegie souden
aenhouden ende bij alle genouchlicke redenen ende manieren arbeyden dat
geadmittert ende gehouden werden gelijck zij als mede lidtmaten
van dien geduyrende d’oorloge daerinne geweest ende gehouden zijn
te meer dewijle het versouck van die van Hoorn, Enkhuyssen ende Medenblick
aen Zijn Excellentie om dese gedaen buyten haer en der voirsz van
Waterlandt kennisse ende voorweten gedaen ende geschiet is doch
ingevalle hij ‘t selve nyet en can obtimeren ende twee van Waterlant
dien nyet jegenstaende bij henluyden van ’t collegie werden geroieert
ende buyten gesloten sulcx dat daeromme die geexputeerdens
van de eersten van Waterlandt nyet en begeerden te compareren ende
versoucken dat in sulcken gevalle de voorsz. burgermeester van
gelijcken sal mogen doen / thuys comen / heeft voorts de voirsz. vroetschap goetgevonden dat men den burgermeester Jacob Dircxz. ende den secretaris
Coren op ten dachvaert in Den Haege gereyst zijnde sal aenscrijven
dat sij den gedeputeerden van de steden van Waterlandt in competenten
getale in Den Hage gereyst zijnde bij Zijn Excellentie in ’t remonstreren
van alle ’t geene in deze is te remonstreren sullen secunderen ende
assisteren ende Zijn Excellentie helpen berichten dat alle ’t gundt bij die
van Hoorn, Enchuyssen ende Medenblick versocht is buyte haer voirweten ende sonder haer consent geschiet is oick de selve Zijne
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Excellentie helpen indachtich maecken ’t gunt in ’t toerusten van de meliecy
ende de nominatie van de scheeps capiteynen geschiet is
alles mede gedaen ende geschiet zijnde buyten consent ende
iegens de wille van die van Alcmaer ende Waterlandt
ende ’t gunt wijders daer toe sal dienen, ende verwachten daerop de voirder dispositie van Zijne Excellentie ende dat men
voor al bij provisie sal versoucken surchantie ende ophouden
van de voirtganck ende executie van ’t gundt bij Sijn Excellentie
den steden is aengeschreven immers ter tijt soe dat
partien ten wedersijden zullen zijn gehoort ende dit in
conformite van de acte van conformatie bij Zijne Excellentie Hare Mayesteit
desen quartiere gegeven.
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[in marge: ’t Collegie te mainteneren.]
Op huyden den iiiide dach maii anno 1589 bij de vroetschap
geresumeert zijnde de voirgaende resolutie van de ien deser maent
maii, heeft de zelve goet gevonden ende geresolveert dat men den
burgemeester Cromholt gedeputeerde in ’t collegie van’t Noorderquartier
sal aenscrijven dat hij met alle de steden van Waterlant
sal inhouden ende continueren de possessie van de vergaderinge in’t
voors. collegie ende bij alle doenlicke ende moichelicke middelen
de selve helpen staende houden, sonder te consenteren offe te
gedogen datte twee steden uuyt Waterlandt uuytten collegie
verbeten ofte geweert sullen werden, alsoe zij meede lidtmaten
van /dien/ zijn ende geduyrende d’oirloge daer inne neffens d’andere
steden van desen quartiere meede gebruyct ende ontfangen zijn
immers ter tijt soe dat bij Zijn Excellentie op het te kennen geven
van onse ende de gedeputeerdens der Waterlantsche steden dese
saecke aengaende naeder zal wesen geadviseert ende gedisponeert
off al schoon die van Hoorn, Enchuysen ende Medenblick volgens
haer subreptive vercregen brieven (buyten consent ende voir
weten van de meeste steden van desen quartiere versocht ende
vercregen) haer daer iegens stelden, ende harde instantie deden.
[in marge: xxviiim Gulden bij repartitie over den steden.]
Op huyden den xxen maii anno XVCLXXXIX in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant
mit sekere pointen daer beneffens overgesonden, inhoudende verscheyden
versoecken daer op tegens den xxiiien deser maent resolutie in Den Hage
innegebracht zal worden. Ende eerst belangende die xxviiim £ an de quote
van Hollant ende iicm gulden bij de provintien extraoirdinaire geconsenteerte
boven die cm gulden lestmael geconsenteert te cort comende, is omme die hooge
noots wille in de selve bewillicht om die bij repartitie over den steden an
gelt opgebrocht ende uuyte verpondinge van de jaere XC gerembourseert
te werden.
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[in marge: Een dubbele verpondinge over de huysen.]
Ende belangende die xxxm gulden daermede d’admiraliteyt sal worden
geassisteert, mitsgaders noch xxxm gulden totte fortifficatien van de frontier steden
boven voorgaende consent versocht; is bij de vroetschap insgelijcx daer inne
bewillicht ende dat omme de selve te vinden, die gedeputeerden deser stede sullen
moegen bewilligen in een dubbelle verpondinge over den steden, mits dat indien
gevalle daer inne gesmolten sullen zijn die verhoginge van een derde part
opte leste dachvaert geconsenteert zoe veel als steden angaet mitsgaders
die tweederde delen van een derde part van de verpondinge over den steden totte
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fortifficaties voormael geconsenteert.

[in marge: Collegien van de admiraliteyt in treyn te brengen.]
Beroerende die collegien van de admiraliteyt zo wel totte superinterdentie.
als oick in de quartieren die niet volcomelick in treyn gebracht connen werden
zo overmits d’absentie van die van Zeelant ende Vrieslant als om die
onwilligheyt van sommige uuyt Hollant in de voors. collegie geordonneert; is
goetgevonden dat men den onwilligen van Hollant tot anneminge van haere
last sal constringeren ende dat voorts die gedeputeerden deser stede opten
dachvaert gaende haer sullen conformeren den meesten stemmen.

[in marge: De resolutie tegens die van Zeellant te executeren.]
Is voorts goetgevonden dat men die resolutie in regart van die van
Zeelant genomen van de goederen naer Zeelant uuyt Hollant varende zal
executeren ende dat die gedeputeerden deser stede opten dachvaert gaende
belangende die augmentatie van eenige gevolg op vianden lant varende
haer sullen conformeren den meesten stemmen, doch regart nemende dat geen
verhogingen wort gedaen op butter ende caes.

[in marge: Resumptie van de instructie van de gecommiteerden Raeden van Staten.]
Aengaende die resumptie ende besluytinge van de instructie voor die
gecommiteerde raeden van de Staten ende van de last voor den geenen die
neffens Zijne Excellentie uuyte selven gecommitteerde ordinarie op alle
reysen sullen weesen, auctoriseert die vroetschap haere gedeputeerden opten
dachvaert gaende haer in desen te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Die waterschepen opte Suyderzee.]
Belangende die waterschepen in de Suyderzee persisteert die vroetschap
bij haere resolutie desen angaende opten xxviiiste aprilis lest leden genomen.

[in marge: Impost van de wolle lakenen.]
Ende beroerende d’impost van de wollen lakenen, auctoriseert die
vroetschap haere gedeputeerden opten dachvaert gaende haer in desen
te conformeren den meesten stemmen.
Als oic om te nomineren eenige gequalificeerde personen tot raet
in den Hove van Hollant in plaatse van Boyemer.

[in marge: Jacob Dirkxz. Doedt ende Lobbrant Coren opten dachvaert.]
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Mitsgaders noch om te helpen resolveren bij wat wegen ende middelen
in dese tijden die quartieren ende steden der voors. lande in goede eenicheyt
gehouden, ende een yegelijck in sijn recht gemainteneert zal worden ende
voorts op alle ’t geene den welstant der landen ende defensie der selver
es betreffende ende voorts /op/ alle voorvallende saecken ende zijn daertoe mitsgaeders
om die voorgeschreven resolutien opten voors. dachvaert inne te brengen gecommiteert
Jacob Dirkxzn. burgermeesteren Doedt Jansz. Medemblick ende Lobbart Coren
secretaris.
[91 v]

[ in marge: Munte van de Omlanden.]
Op huyden den xde junii 1589 is bij burgermeesteren den vroetschap collegialiter
vergadert zijnde voorgehouden dat die van de Omlanden bij Groeningen, die
van oude tijden altijt geoctroyeert zijn geweest gelt te slaen, gaern binnen
deser stede haer te neder souden setten ende die munte van de Omlanden slaen,
soe verre die stede haer ’t selve soude willen toelaten, welcke sake
in de vroetschap in’t lange gedelibereert zijnde alhoewel deur de selve
munten die stede groote proffijten soude commen te genieten, zoe is nochtans
bij de vroetschap goet gevonden om niet te commen in de indignatie van
Zijne Excellentie ende Staten van Hollant ende om meer andere redenen dat men
die van de Omlanden zal verclaren dat dese stede haer seer gaern begeert
te ontfangen ende te accommoderen zoe verre zij daer toe connen crijgen
consent van Zijne Excellentie ende die Staten van Holland daertoe dese stede
haer alle hulpe zal doen.

[in marge: Visitatoers van Dirck van Foreest tresorier de anno 88.]
Sijn voorts Jan Cornelisz.Comans, Cornelis Willemsz. Croon, Jan Claesz.
Cornelis Claesz. Druyff, meester. Jan Adriaensz. ende Gerrit Jacobsz. Coren
geordoneert tot visitatoers van de rekeningen van Dirck van Foreest,
tresorier deser stede van de jaere LXXXVIII mitsgaders van de
fabryck van de selven jaere.
[in marge: Tauxateurs van de huysen van nieus in de cste penning gestelt.]
Sijn voorts IJsbrant Allertsz., Aerian Heyndricxz. Rabbi ende Cornelis
Lourisz. Kelder, geordonneert tot tauxateurs van sekere
nieuwe huysen ende andere die van nieus in’t quoyer van den
cste penning gestelt sullen werden.

[in marge: Die appelmaet de helft verhoocht.]
Is mede de kerckmeesteren op haer versoeck ende requeste gegont dat
251

zij die appelmaet de helft sullen moegen verhogen.

[in marge: Die conventualen van Blockert haer alimentatie elcx l [50] gulden verhoocht.]
Opte requeste bij Jan Lambertsz., Ghijsbrecht Heyndricxz. van
Suylecom ende Adriaen Dircxz. ende Volckert Dircxz. de conventualen
van de reguliers tot Blockert buyten Hoorn overgegeven is geresolveert
dat men hun alimentatie elcx vijftich gulden verhogen zal.

[in marge: Van de cousmakers.]
Op ’t request van de cousmakers es verclaert dat die vroetschap
persisteert bij haar voorgaende resolutie den snijders gegont
opten 28en januarii lestleden.
[in marge: Belangende die lx m gulden zo totte fortifficatien als admiraliteyt geconsenteert.]
Op huyden den 29ste junii ‘89 in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van de Staten van Hollant mit sekere bijgevoegde pointen
daer op den iiide julii die resolutien in Den Haege inne gebrocht sullen
worden. Ende eerst belangende die sestich-duysent gulden so totte
fortifficatien als tot assistentie van de admiraliteyt bij de meeste steden
geconsenteert ende op wat voet ’t selve consent zal worden gedragen als oic
op ’t prompt furnissement van dien, heeft die vroetschap goet gevonden
tot persisteren bij haere voorgaende resolutie desen angaende genomen ende opte
leste vergaderinge inne gebrocht als te weetene dat tot dien eynde
een dubbele verpondinge over die huysen omme geslagen sal worden mits dat
daer inne indien gevalle begrepen sullen sijn die verhoginge van een derde part
ende tweederde parten van een derde part voormaels geconsenteert.
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[in marge: Fortifficatie van Oosteynden ende andere.]
Angaende die fortifficatien der steden van Oosteynden ende andere frontier
steden ende starckten daer aen die vereenichte landen in’t gemeen ende bysonder
dese landen gelegen es ende wat steden ende starckten ende tot wat somme toe bij
dese landen onderstant zal moegen worden geconsenteert etc. alhoewel die
vroetschap niet lievers en souden sien dan dat men Hare Majesteit soude
gelieven inde geunieerde provintien van geene vermogen zijnde tot
notelicke fortifficatien van eenige frontieren ende starckten eenige
assistentie souden doen, zoe heeft nochtans die vroetschap in regart van de
meenichfuldige consenten in desen jegenwoirdige jaren gedragen die haer
ten uuyterste beswaerlicken sullen vallen te furneren totte voors. versochte
fortifficatien geen consent voor dese tijt connen dragen als geen middel
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siende waeruuyt men die selve soude moegen vervallen.

[in marge: De quote inde verhoginge van een derde part van de verpondinge promptelick op te
brengen.]
Belangende die verhoginge van een derde part van de verpondinge over die
stede ende dorpen van Hollant ende West-Vrieslant geconsenteert ende dat die
steden haere respective quote inne promptelicken souden opbrengen
ten eynde ‘t volck van oorloge in goede debvoir ende tot der landen
dienst bij continuatie van betalingen willich gehouden mach werden, heeft
die vroetschap deser stede deur de voors. redenen beweecht zijnde
bewillicht om haere quote in de voors. verhoginge van een derde part
van de verpondinge promtelicke op te brengen, zo verre alle d’ andere
steden willich ende bereyt zijn van gelijcken te doen.

[in marge: Wolle lakenen, manufacturen etc.]
Beroerende d’impost van de wollen lakenen, item op te linnen lakenen
ende alle manufacturen van sayetten groffgreynen ende diergelicke ende voorts van
een redelicke impositie in ’t jaer off alle ses maenten te betalen bij den geenen die
voortaen eenige gehele sijde, ofte fluwelen clederen, ofte eenige goude ofte
silveren boorden sullen willen dragen etc., heeft die vroetschap in de voors voorgestelde middelen bewillicht ende goet gevonden dat van de selve niemant
gevrijt zal zijn dan alleene die geene die in de gemeene middelen exemptie
zijn genietende.

[in marge: Onderhoudenisse van de Unie.]
Aengaende die onderhoudenisse van de Unie ende beslichtinge ofte surcheantie
van alle questien onder den steden off bij wege van Justitie, off bij submissie
te doen decideren etc., vint die vroetschap goet dat alle begonste nieuwicheden
sullen werden gehouden in surcheantie totten eynde van ’t oirloge ende dat alle
dingen sullen blijven in haer ouden staet, geleyck de selve gedurende d’oorloge
geweest zijn, sonder daer inne enige veranderinge te doen.

[in marge: Eenige personen neffens Zijne Excellentie te committeren.]
Belangende voorts omme tot assistentie van Zijne Excellentie ende goede directie van de
saecken tot Zijnder Excellentie despositie staende op sijn vertreck uuyten Haege
eenige gequalificeerde personen neffens den selven onder behoirlicke instructie
te houden, vint die vroetschap goet dat eenige gequalificeerde personen in
gemeen lants saecken ervaren neffens Zijne Excellentie ten fyne voors. gecommitteert werden
opdat alle sacken mit goede ordre ende correspondentie moegen worden beleyt
ende gedirigeert.
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[in marge: Handelinge op Moscovia.]
Aengaande die handelingen op Moscovia om daerop te advyseren wat diesangaende
sal dienen gedaen, is die vroetschap tevreden daer inne te volgen het
goet duncken van de meeste watersteden als daervan beter kennisse hebbende.

[92 v]

[in marge: ’t Collegie te mainteneren in sijn oude getal.]
Op huyden den xviien july anno XVC LXXXIX is bij burgemeesteren
den vroetschap voorgehouden, dat burgemeesteren van Hoorn, Enchuysen
ende Medemblick geassisteert mit doctor Franchois Maelson alhier
geweest ende versocht hebben dat die van Alcmaer wilden
bewilligen in de reductie van ’t collegie ende ’t selve gedaen zijnde
presenteerden rekeningen te doen van de munte ende ’t proffijt van dien
employeren tot behoeff van desen quartiere, goede correspondentie
ende eenicheyt mit die van Alcmaer te houden etc. Ende is bij de
vroetschap goet gevonden ende geresolveert dat men ’t collegie van desen
quartiere zal laten in sulcken getale als’t tegenwoirdich es ende
gedurende d’oorloge geweest es ende dat dien onvermindert die
van Alcmaer te vreden zijn mit die van Hoorn, Enchuysen
ende Medemblick alle goede correspondentie te houden die gerechtichden
van West-Vrieslant voor te staen ende in alles mit haer te
voegen soo veel eenichsins doenelick off mogelick weesen zal.

[in marge: Instructie voor ’t collegie.]
Aengaende de instructie voor die gecommitteerde raeden in’t
collegie vint die vroetschap goet dat uuyt elcke stede van de
seven een van de magystraten sal worden gecommitteert die gesamenderhant
sekere instructie sullen concipieren op’t believen van de vroetschap.

[in marge: ’t Restant van de oude hopluyden.]
Belangende die oude hopluyden die seer instantelick anhouden om
betalinge te hebben van drie vierde parten van de lesten vierden termijn;
is goet gevonden dat men deselve betalinge sullen doen van een
derde part van de resterende somme.

[in marge: ’t Costgelt van de sceeps capiteynen.]
Beroerende die betalingen van ’t costgelt van de scheeps capiteynen
off men die selve sal betalen op termijnen off om gereet gelt,
vint die vroetschap goet dat die selve betalinge gedaen
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sal worden mit gereet gelt.
[in marge: Die xm Libra die de nieuwe admiraliteyt tot haeren laste niet wil nemen]
Angaende die xm Libra die ’t lant te cort compt boven d’incomsten
van de convoyen uuyt saeke van de schulden by ‘dt collegie als gehadt
hebbende ’t bewint van de admiraliteyt voor die erectie van ’t nieuwe
collegie van Admiraliteyt tot Hoorn gemaict, die voors. nieuwe
geerigeerde admiraliteyt niet begeert te betalen; is goet
gevonden dat die selve xm Libra off soe veel die selve somme
bevonden sal worden te bedragen voor dese reyse sonder in
consequentie te trecken betaelt sullen werden uuyte verpondinge
van de jaere 89.

[in marge: Jacob Dircxz. ende Cromhout tot Hoorn opten dachvaert.]
Is voorts Jacob Dircxz. burgemeester mit Cromhout gecommitteert
die resolutien hier voren opte vergaderinge van de magistraten van
desen quartiere tot Hoorn inne te brengen daer op ende andere
voorvallende sacken te resolveren ende hen te conformeren den meeste stemmen.
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[in marge: Een verlaet bij Fransges overtoom.]
Heeft voorts die vroetschap geconsenteert ende goet gevonden datter
bij Fransges overtoom dicht bij noorden die stede een verlaet geleyt
zal worden in plaetse van een van de overtoomen ter selver plaetse
staende.

[in marge: De stede rog te vercopen.]
Is mede geresolveert dat men die stadts rogge sal vercopen ende
mitte penningen vandien eenige van de swaerste lasten off doen ende oic
employeren tot notelicke fabryck deser stede.

[in marge: Dirck Harmansz. lx gulden.]
Heeft voorts die vroetschap Dirck Harmansz. eertijt priester
ende poorter deser stede tot zijne alimentatie van nu voortaen
gegont s’jaers lx gulden uuyte innecommen van de abdye.

[in marge: Keur te maken van geene cleyne vaetges bier van de pluggers te halen.]
Is mede goet gevonden dat bij schout burgermeesteren ende gerechte een keur
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gemaict sal worden ende daer bij verhoet mocht werden dat
geene sackedragers noch andere eenige vaetges bier moegen
halen van de pluggers om ’t selve te drincken in scuyten soutketen ofte
elders.

[in marge: Meester Gerrit te licentieren.]
Opten xxen july anno 1589 is bij de vroetschap om verscheyden
redenen haer beweegende goet gevonden dat men meester Gerrit van
Ravesteyn ondermeester van zijnen dienst licentieren zal mits dat men
hem boven ’t verndel jaer Jacobi verschijnende noch een verndel jaer
wedden uuyt gratie zal laten volgen.

[in marge: Unie te confirmeren ende die geschillen onder den steden geresen te beslichten.]
Op huyden den iiiien augusti anno 1589 in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van Sijne Exelentie mit sekere bij gevoechde
pointen daer op in de vergaderinge van de steden van Hollant ende WestVrieslant den vien deser in Den Haege geleyt die resolutien ingebrocht
sullen worden. Ende eerst van de unie te confirmeren ende bij wat
middelen die contraventeurs van dien tot reden gebrocht sullen werden
ende off tot beslichtinge van de geschillen onder den steden geresen volgende
die selve unie off bij andere middelen sal worden geprocedeert,
is bij de vroetschap goet gevonden dat die selve unie geconformeert
werde mit die conditie dat ’t collegie van desen quartiere sal
blijven in sulcken staet als’t selve iegenwoirdelick es ende belangen
d’andere leden van ’t selve point sullen die gedeputeerden deser stede
haer moegen conformeren den meeste ende beste stemmen.

[in marge: Die soldaten bij de steden angenomen te leggen in de frontieren ende tot haer
besoldinge xxvm te conserteren.]
Voorts omme tot resistende van het anstaende gewelt des viants eenige
van de soldaten bij de steden in’t particulier aangenomen ende die noch in haeste
angenomen souden connen werden te gebruycken voor eenen corten tijt in de
naeste frontier steden ende plaetsen op dat die soldaten tegens den vijant
te velde gebruyckt souden moegen werden ende omme te vinden die penningen
totte extraordinaris besoldinge van de selven nodich zijnde voor den tijt van
twee maenten beraempt op omtrent xxvm die bij Leeninge onder
den steden onder belofte van remboursement opgebrocht souden werden;
heeft die vroetschap geauctoriseert hare gedeputeerden in desen te volgen
den meeste stemmen ende oic te bewilligen in de voorgeslagen xxvm gulden
zo verre d’andere steden sulcx van gelijcken doen.

[93 v]
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[in marge: Bij de principale steden eenige soldaten aen te nemen.]
Aenganende van eenige soldaten bij de principale steden angenomen
te werden tot twee off drie gulden ter maent op elcke hooft etc,
heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerde opten
dachvaert gaende haer in desen te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Placcaet van de munte.]
Belangende die correctie ende ampliatie geconcipieert op ’t placcaet
van de munte van de Jare 86. ende te adviseren ende resolveren op’t
arresteren publiceren ende onderhouden van alle goede ordre op’t stuck
van de munte nodich sijnde; is mede goet gevonden dat die
gedeputeerden deser stede in desen sullen volgen den meeste stemmen
mits dat die munte van desen quartiere daer bij niet en worden
vermindert.

[in marge: Nijenburg ende Houten op ten dachvaert in Den Haege.]
Sijn voorts Cornelis Jansz. van der Nijenburg burgemeester ende Harck
Jansz. van Houthum secetaris gecommitteert op ten dachvaert den
vien deser in Den Haege geleyt te compareren, die voorgaende
resolutien voor advys inne te brengen daer op ende andere
voorvallende saecken te resolveren ende hen te comformeren den
meesten stemmen.
[in marge: Op ’t versouck van de ambassadeur van Navarre cm gulden over de provintien te
consenteren.]
Op huyden den xxen augusti anno 1589 in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant
daer inne versocht wert eenige gedeputeerden te seynden opte
vergaderinge op maendach naestcomende ’s avonts in den Haege geleyt
omme te helpen advyseren op ’t antwoort dat an den ambassadeur van de
Coninck van Navarre zal dienen gegeven; is bij de vroetschap
om die redenen zo in de missive vervaet als anderen goet gevonden
niet tegenstaende den beswaerlicken staet van de lande die versochte
assistende te accorderen tot laste van de vereenichde provintien ter somme
van hondert duysent ponden toe mits dat die quote van Hollant
in de selve somme bij de rentmeesteren op interest gelicht sullen werden
ende gerembourseert uuyte verpondinge van de jaere XCI alsoe niet
wel mogelick es die quote deser stede bij leeninge onder de burgeren
alhier te vinden.
[in marge: Consent van l off lxm gulden extraordinarie.]
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Op huyden den iien septembris anno 1589 in communicatie van de vroetschap geleyt
zijnde sekere missive van de Staten van Hollant in date den xxviiien augusti
lestleden daer inne versocht wort omme te vervallen die costen die extraordinarie
sullen vallen zo om meerder chrijschvolck aen te nemen als ordre te stellen opte
betalinge van ’t volck bij de steden alrede angenomen ende andere een extraordinarie
consent van l off lx gulden bij leeninge ofte contributie op te brengen;
is goet gevonden dat die gedeputeerden deser stede op ten dachvaert gaende
in de voors. l off lxm gulden sullen bewilligen mits dat die selve penningen bij de
rentmeesters op intrest gelicht sullen werden ende gerembourseert uuyte
verpondinge van de jaeren XC off XCI ende so zij ’t selve in dier vougen niet
connen staende houden dat zij in sulcker voegen haer sullen moegen conformeren
den meeste stemmen.

94
[in marge: Van cxxv mannen aen te nemen.]
Aengaende die cxxv hooftden off soldaten daer op dese stede es gestelt
om aen te nemen onder die subsidie die bij ’t gemeen lant daer toe es
geordonneert, is goet gevonden voor resolutie inne te brengen dat die van
Alcmaer niet practicabel en vinden die soldaten aen te nemen op sulcken
voet als bij die Staten es genomen, maer dat bij Zijne Exellentie een
capiteyn geordonneert zal worden die binnen Alcmaer lxxv off lxxx
mannen off daer omtrent zal annemen voor die betalinge van de
welcke die voors. stede haer verbinden zal mits eerst hebbende assignatie
van de selve penningen ende acte dat die den stede bij den ontfanger Jan Aelbertsz.
Raet betalinge strecken sullen.

[in marge: Calff ende Doedt op ten dachvaert.]
Sijn voorts Gerrit Heijndricxz. Calff, oudt burgermeester, ende Doedt
Jansz. Medemblick, schepen, gecommitteert om op ten dachvaert den
iiiien deser maent in Den Haege geleyt te compareren die voorgaende
resolutien voor advys inne te brengen daer op ende andere voorvallende
saecken te resolveren enden hen te conformeren den meeste stemmen
,
[in marge: Visitateurs van de rekeningen van de ce penning.]
Sijn voorts Jan Cornelisz. Comans, IJsbrant Allertsz. ende Jan Claesz.
gecommitteert omme te hoiren ende te sluyten die rekeningen van
Pieter Thomasz. als collecteur van de ommeslagen van de ce penning
gevallen anno LXXXVIII.

[in marge: Jacob Poen geaccordeert ’t rietdac off te nemen ende op een hoyschuyer te leggen.]
Op huijden de xvien septembris anno 1589 Is Jacob Arentsz.
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Poen als gecoft hebbende het huys van Gerrit Haijcken staende op
oude vesten geaccordeert sonder te trecken in consequentie dat hij
het rietdack op’t selve huys leggende dat noch zeer goet es zal mogen
off nemen ende leggen op een hoyschuyer op te bagijnen weyt staende achter
een huys mit pannen gedect mits dat hij niet meer riet daer toe
sal employeren als van ’t voors. huys comt ende oic dat hij zo
op te gront daer ’t voors. huys staet als daer besijden mitten eersten
twee nieuwe huysen sal doen tymmeren.
[in marge: clxxxm gulden in de plaetse van de l off lxm gulden.]
Ten selven daegen in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde sekere
missive van de heeren Staten van Hollant in date den viiien deser
maent mit seker advys bij de gedeputeerden gecommitteert op’t
redres van de staet van de lande, is bij de selve vroetschap
goet gevonden dat men sal persisteren bij ’t consent gedragen tot l
off lxm gulden in de voorgaende bescrijvinge versocht ende dat men
die versochte clxxxm gulden die gevonden souden werden mit verhoginge
van noch een derde part van de verpondinge over den steden ende platten
lande sal afslaan ten waer d’edelen ende alle voorsittende
steden daer inne bewilligden in welcken gevalle die
gedeputeerde deser stede daer inne oic zal moegen bewilligen
ende dat men sal anhouden ten eynde die van Hoorn, Enchuysen ende Medemblick
mitten eersten deur d’auctoriteyt van Zijne Exellentie tot reden gebracht
moegen werden.

[94 v]
[in marge: Die middelen te suyveren van de lasten daer op staende.]
Voorts van de gemeene middelen van de lasten daer op staende
bedragende omtrent vcm gulden te suyveren mitte verpondinge
van de jaeren XC, vint die vroetschap goet dat 't selve
geschiede.

[in marge: De penningen bij de steden bij leeninge opgebrocht te laten staen ende te reduceren
op renten.]
Dan also die selve verpondingen mit veel penningen sijn beswaert
bij de steden bij leeninge onder belofte van remboursement
opgebrocht, soe es goet gevonden dat die capitale penningen sullen
blijven staen ende gereduceert worden op renten nae advenant
van de penningen xii.

[in marge: Een halve verpondinge van de jaere XC extraordinarie. ]
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Ende belangende de halve verpondinge voor den jaere XC
extraordinarie te consenteren tot vervallinge van de logys gelden,
turff, kaerssen, mitsgaders betalinge van de renten van de steden,
heeft die vroetschap voor als noch daer inne niet connen
bewilligen.
[in marge: Belangende die Unie heeft die vroetschap opten 23ste octobris 89 haere
gedeputeerden gelast omme neffens d‘andere steden te moegen vermeerderen d’auctoriteyt
van Sijne Exellentie op dat deur middel vandien die landen quartieren ende leden vandien te
beter in goede eenicheyt gehouden moegen werden tot welstant van de lande.]
Op huyden den xixde octobris anno 1589, in communicatie van de
vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant mit
sekere bijgevoechde pointen daer op inde vergaderinge van de Staten
binnen deser stede geleyt resolutien inne gebracht sullen werden, ende
eerst belangende die Unie ende 't geen daer aen cleeft soo wel beroerende die
generale regieringe van de landen als den quartieren van dien, heeft die
vroetschap haere gedeputeerden opten dachvaert gaende geauctoriseert om
die Unie te helpen resumeren op 't believen van de vroetschap.

[in marge: Overstemminge in 't punt van contributie.]
Ende belangende in 't punt van contributie overstemminge toe te
laten oft uuyterlick te stellen aen submissie van Zijne Exellentie mit assistentie
van eenige uuyten raede, vint die vroetschap goet dat in 't punt
van contributie zo wanneer die drie vierde parten accorderen dat als dan
't ander vierde part sal volgen ende overstemminge lijden zo wel nopende die generale
middelen ende ordonnantie vandien als anders.
[in marge: Verhoginge van een halve verpondinge voor den jaere XC opten 23ste octobris 89
heeft die vroetschap haere gedeputeerden in promptis moeten zijn te conformeren den
meesten stemmen, belangende die cortinge van de renten ende pachten.]
Ende angaende 't versochte consent van de verhoginge van de helft van de
verpondinge van de jaere XC heeft die vroetschap voor alsnoch
daer inne niet connen bewilligen.
Op ten dachvaert gaende geauctoriseert haer in desen mitgaders oic zo daer eenige penningen
beroerende die cortinge van de lantpachten ende renten, is bij de vroetschap
goet gevonden belangende die lantpachten dat men sal blijven bij 't gebruyck
daer van in desen quartiere geobserveert ende beroerende die geltrenten
dat men van nu voortaen van de ses gulden s’jaers in plaetse van de xviii stuyvers
sal corten xv stuyvers van de lijffrenten nae advenant welverstaende nochtans dat
den burger d’ander niet meer zal corten als van de hondert gulden hooftpenningen 't zij lijff
off losrenten xii stuyvers ende beroerende ’t vrijgelt, vint die vroetschap goet dat die
geene die in de rentebrieven off huyercedullen sedert 't jaer 86 vrijgelt bedongen
hebben vrijgelt sullen genieten.
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[ in marge: Burgermeesteren opten dachvaert.]
Sijn voorts de burgermeesteren geauctoriseert om opte vergaderinge van de
Staten te compareren de voorgaende resolutien inne te brengen daer op
ende andere voorvallende saeken te resolveren ende hen te comformeren den meeste
stemmen mits dat Zijne Excellentie eenige uuyte vroetschap tot heuren assistentie
sullen moegen nemen, dien 't haer goet duncken zal.

[ in marge: Uuytspraken van Zijne Exellentie belangende die differenten onder den steden van
desen quartieren geresen.]
Op huyden den xxiste octobris anno 1589 is die vroetschappe voor gelesen
d’ acte van uuytspraken bij Zijne Exellentie gedaen belangende die differenten
opte reductie van 't collegie geresen tusschen die van Alcmaer, Edam,
Monnickedam ende Purmereynt ter eenre ende die van Hoorn, Enchuysen ende
Medemblick ter andre zijde ende alhoewel de vroetschap haer
mitte selve acte bevondt beswaert overmits die selve acte onder
andere was inhoudende dat die stemmen van de gecommitteerden in den collegie
van de steden Hoorn, Enchuysen ende Medemblick gelijckformich weesende
sullen in alle differentiale saecken equivaleren die vier stemmen van de
gecommiteerden in 't selve collegie van Alcmaer, Edam, Monnickedam ende
Purmereynde. Soe heeft nochtans die vroetschap gehoirt hebbende
die mondelinge interpretatie bij de president van der Mijle ende d’advocaet
Barnevelt in de vergaderinge van de vroetschap gedaen als te wetene dat
die voors. acte niet verder en spreeckt dan belangende die differenten vallende onder
den gecommitteerden in 't collegie ende niet van de differenten vallende onder den
magistraten
ende dat over sulcx den stemminge van de magistraten bleeff in sulcken pointen ende
ordre als men in voortijden voor die voors. geresen differenten daer inne hebben
geobserveert, die voors. acte van uuytsprake geavoyeert.

[in marge: Nijenburch ende Houthen opten dachvaert in Den Haege.]
Op ten xxiiiste octobris anno 1589 heeft die vroetschap gecommitteert
Cornelis Jansz. van der Nijenburch burgermeester ende Harck Jansz. van Houthum
secretaris omme opte vergaderinge van de Staten in Den Haege geleyt
te compareren, die resolutien van de vroetschap inne te brengen daer op ende
alle voorvallende saecken te resolveren ende hen te comformeren den meesten
stemmen.

[in marge: Calff in 't collegie tot Hoorn.]
Op huyden den lesten octobris anno 1589. Soe heeft die vroetschap
Gerrit Heyndricxz. Calff burgermeesteren gecommitteert omme van
wegen deser stede voor het anstaende halff /jaer/ in 't collegie van
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West-Vrieslant ende 't Noorderquartier te besoingeren neffens die
gecommitteerden van de anderen steden van desen quartiere.

[in marge: Gedeputeerden van Hollant in 't collegie van de Raet van Staten.]
Op huyden den vide novembris anno 1589. In communicatie van de vroetschap geleyt zijnde
sekere missive van de heeren Staten van Hollant inne houdende verscheyden
pointen, daer op resolutie tegens donderdach naestcomende innen gebracht
zal worden, ende eerst belangende die continuatie van de gecommiteerden van
Hollant in de Raet van State ofte veranderinge van eenige der selver
ende d’ instructie van de selve Raet ende off men eenige veranderinge, verminderinge
off vermeerderinge daer inne zal doen, auctoriseert die vroetschap haere
gedeputeerden opten dachvaert zijnde haer in desen te conformeren den meesten
stemmen.
[95v]
[in marge: Collegien van de admiraliteyt.]
Aengaende die continuatie van de collegien van de admiraliteijt,
ende die personen in den selven off de nominatie ende instellinge van
andere in de respective collegien, is bij de vroetschap goet gevonden
dat de gedeputeerden deser stede sullen insisteren ten eynde die admiraliteyt van West-Vrieslant ende Noorderquartier van nu voortaen bedient
zal worden bij de gecommiteerde rade in den collegie van West-Vrieslant
ende 't Noorderquartier gelijck in voortijden gedaen es geweest, ende
in gevalle onse gedeputeerde 't selve niet connen te wege brengen
dat zij in dien gevalle sullen voorslaen ten eynde die collegien van
Amsterdam ende Hoorn geconbineert mochten werden ende bij beurten
haer residentie houden binnen Hoorn ende Amsterdam ende zo 't selve
oic niet en can geschieden dat zij als dan sullen protesteren van geene
consenten te sullen dragen in eenige penningen die tot assistentie van de admiraliteyt
versocht souden moegen werden, noch oic te willen consenteren dat tot
dien eynde eenige penningen uuyten ommeslach van de verpondinge geemployeert
sullen werden.

[in marge: Placcaet opten opheve der convoyen ende licenten.]
Heeft voorts die vroetschap haere gedeputeerden geauctoriseert
om hen te conformeren den meesten stemmen soe belangende 't redres
van de placcate ende ordonnantie gemaict op den opheve der convoyen
ende licenten, ende de goede administratie van dien.

[in marge: Gecommitteerde Raden van de Staten.]
Als oic omme de collegien van de gecommitteerde Raden van de Staten
van Hollant sulcx ende van alsulcke personen ende op sulcke instructie
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te dresseren als ten meesten dienste van de lande zal dienen.

[in marge: Resumptie van de staet van de oorloge.]
Mittgaders oic haer te conformeren den meeste stemmen ende te
helpen resolveren opte resumptie van de staet van de oorloge ende
wat lasten van wegen den lande van Hollant ende West-Vrieslant
voor den anstaende tijt op haere staet ende repartitie geheven sullen werden.
[in marge: xxxm Gulden tot assistentie van de admiraliteyt.]
Ende belangende die xxxm gulden tot assistentie van de admiraliteyt
versocht die gevonden souden werden bij leeninge onder den steden ende
gerembourseert uuyte verpondinge van de jaere XC, heeft die
vroetschap mede haere gedeputeerden geauctoriseert daer inne
te bewilligen zoe verre de andere steden sulcx doen.

[in marge: Rantsoen opte wage.]
Op ten xvide decembris anno XVc LXXXIX, is bij de vroetschap
collegialiter vergadert zijnde geresolveert, dat men opte wage
in de anstaende verpachtinge mede rantsoen sal stellen als opte
stede acchijsen.

[in marge: De munte datelick binnen Alcmaer te transporteren.]
Op huyden den xxste decembris anno 1589, is de vroetschap
collegialiter vergadert zijnde geresolveert dat men alle middelen zal
gebruycken omme volgende voorgaende resolutie bij de steden van West-Vrieslant
ende 't Noorderquartier in augusto 86 genomen ende die resolutie den xxiste

96
novembris anno 89 daer nae gevolcht den munte van West-Vrieslant
mitter daet binnen deser stede te transporteren ende dat men tot dien
eynde eerst alhier zal bescrijven den steden van Edam, Monnickendam
ende Purmerreynt om haer 't selve voor te houden ende naerder verbintenisse
dien aengaende mit henluyden te maecken ende 't selve gedaen zijnde
dat men alsdan procureren zal dat noch eens bescrijvinge aen de magistraten
van desen quartieren van 't transporteren der munte gedaen worde,
ende aldaer sulcx andermael bij de vier steden goet gevonden ende
geresolveert zijnde dat men alsdan tegens die van Hoorn, Enchuysen ende
Medemblick zal protesteren ende die voors. munte mitter daet binnen
Alcmaer oprechten. Oic dat men mitte muntmeester Hans Vlaming zal
handelen doch zo dat hij geen actie en mach pretenderen indien die
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munte geraeckte te cesseren.

[in marge: Meester Aelbert ende Jan Gerritsz. elcx xxv gulden verhoocht.]
Heeft voorts die vroetschap die gagie ofte pensie van
meester Aelbert Harmansz. ende J lector septanorum ende Jan
Gerritsz. schoolmeester in 't beneden school elcx xxv gulden verhoocht
mits dat het eerste vierndel jaer verhogingen ingaen ende beginnen
zal loop te hebben lichtmisse naestcomende.

[in marge: Swager 8 gulden verhoocht.]
Voorts heeft die vroetschap het pensioen van Cornelis Jacobsz.
Swager die de Vischmarct, die Steene brug ende den plaetse
van de Wage veecht acht gulden verhoocht.

[in marge: De fabryckmeesteren elcx xiiii gulden toegevonden.]
Noch heeft die vroetschap den fabryckmeesteren den fabryckmeesteren
voor dese reyse sonder in consequentie te trecken boven
haer ordinaris salaris toegevonden elcx xiiii gulden.

[in marge: D’oncosten van de molen ende dijck in Robons-bosch te betalen.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren sullen voor die landen
die den stede inde Monnicke-polder in Robons-bosch /heeft/ leggende, ende an
Arian Jansz. van der Nijenburch uuytgegeven /zijn/ in pantschap mede
die costen van de molen ende verhogen van de dijck sullen betalen als andere
landen in den selve polder gelegen.
[in marge: Van de viiim vc gulden bij de admiraliteyt tot Hoorn versocht.]
Op huyden den xxviiste decembris anno 1589. In communicatie vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerde raden van West-Vrieslant
ende 't Noorderquartier inhoudende verscheyden pointen ende eerst belangende die viiim
vc Libra bij die admiraliteyt tot Hoorn versocht tot betalinge van de soldie
van eenige scheepscapiteynen ende haeren volcke. Is bij de vroetschap
goet gevonden dat die van de voors. admiraliteyt haer versouck sullen
doen, aen 't collegie van superintendentie ende soe die selve geen raet
van gelt en weeten dat zij haer alsdan sullen addresseren aen de Staten
van Hollant.
[96v]
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[in marge: Van de munte van West-Vrieslant.]
Belangende die missive van de Raet van Staten daer inne zij versoecken
dat men het muntwerck (dat binnen Hoorn gebruykt wort) zal doen
cesseren ter tijt toe daer inne anders zal zijn geordonneert etc.
verclaren die van Alcmaer dat men den Rade van Staten mit
alle beleeftheyt zal rescriberen dat men geensins van de possessie van de
munte en begeren te desisteren maer daer inne volherden ende niettemin
tevreden zijn ons te reguleren ende te onderwerpen alsulcke instructie
als bij de generaels van de munte off anderen zal worden geconcipieert
ende dat voorts de gedeputeerden deser stede to Hoorn opten dachvaert
gaende sullen verclaren dat die van Alcmaer altijt bereyt zijn geweest
ende alsnog zijn die munte van West-Vrieslant te mainteneren. Ende
alsoe in't oprichten van de selve munte geresolveert es dat die
drie jaeren van die van Hoorn geexpireert zijnde de selve
munte binnen Alcmaer getransporteert soude werden die
al in augusto lestleden geexpireert waeren dat zij daeromme
versoecken sullen dat die selve munte datelick binnen Alcmaer
getransporteert werde ende bij weygeringe vandien dat die
gedeputeerden daer tegens sullen protesteren ende expresselick verclaren
dat die van Alcmaer geresolveert zijn de selve munte
datelick binnen Alcmaer te transporteren ende op te rechten ende
daertoe al een muntmeester gereet hebben. Ende dat men aen die
van Edam, Monnickendam ende Purmereynt sal versoucken dat zij
haere principalen willen induceren ten eynde zij haer mit ons
in desen wil conformeren.

[in marge: Van 't lant daer op die schanse van 't Calff es geslagen.]
Voorts aengaende d'erffgenamen van S. Gerrit Fransz. van 't Calff
versouckende betalinge van twee maden lants daer die
schanse van 't Calff opgeslagen es: vint die vroetschap goet
dat men die selve versochte betalinge in state zal stellen.

[in marge: 't Versouck van Claes Croes offslaen.]
Belangende die requeste van Claes Luytgensz. Croes
burger tot Enchuysen daer inne hij versouckt betalinge
van 't schip hem tot Dockum affhandich gemaict vint die
vroetschap goet dat men 't selve sal offslaen.

[in marge: Doedt tot Hoorn opten dachvaert.]
Is voorts Doedt Jansz. Medemblick met Gerrit Heyndricxsz.
Calff gecommitteert opten dachvaert to Hoorn geleyt te compareren
die voorgaende resolutien inne te brengen daer op ende andere
voorvallende saecken te resolveren ende hen te conformeren den
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meeste stemmen.

[in marge: De Camer van Rectorica te transporteren opte Wage.]
Op huyden den xxxste december 89 is bij de vroetschap collegialiter vergadert
zijnde goet gevonden dat men die Camer van Retorica zal
ordonneren ende transporteren opte Wage.
97
[in marge: Mit Pieter Schouten te accorderen van 't onderhouden van de stedewal.]
Sijn voorts burgermeesteren geautoriseert om mit Pieter Cornelisz. Schout
te accorderen op 't onderhouden van de stedewal ende borstweringe viercant
in hoogte ende in breete voor de tijt van drie jaren ende voorts op
sulck besteck ende ordonnantie als burgermeesteren ende fabryckmeesteren met hem
sullen maken ende dat men de hoogte ende breete van de wal ende
borstweringe zal doen meeten.

[in marge: Willem Driksz. gevangen xxx gulden te bate te comen.]
Op huyden den iiien januarii anno 1590 is bij de vroetschap collegialiter
vergadert zijnde geresolveert dat die stede Willem Driksz. Schipper
van Medemlick in 't beleg als bosschieter gedient ende nu ter
tijt ten Sluys gevanckelyk sittende ende op een groot rantsoen verre
boven zijn vermogen gestelt zijnde tot zijne verlossinge te bate zal comen
de somme van xxx gulden eens.

[in marge: Edam, Monnickendam ende Purmereynt te beschrijven.]
Heeft voorts die vroetschap gehoirt hebbende 't rapport van Doedt
Jansz. Medemblick geweest hebbende opte laeste vergaderinge
van de magystraten tot Hoorn goet gevonden dat men die van
Edam, Monnickendam ende Purmereynde noch eens alhier zal
bescrijven om mitten anderen een vaste resolutie te nemen van
het transporteren van de munte binnen Alcmaer ende het annemen van
een muntmeester.

[in marge: Antwoort die van Zeellant te geven.]
Ten selve dage in communicatie van vroetschap geleyt zijnde sekere
missive zo van Zijne Excellentie als van de Staten van Hollant mit
sekere bijgevoechde pointen daer op den 4 deser die steden bescreven zijn
op daer op haer resolutien inne te brengen ende eerst belangende het
eyntelick antwoort dat men die van Zeellant zal geven opte propositie
bij henluyden gedaen van de affdoenige van de convoyen ende licenten in prejuditie
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van henluyden opgestelt etc. vint die vroetschap goet dat die gedeputeerden deser stede opten dachvaert gaende haer sullen conformeren den
meesten stemmen ende niettemin anhouden dat die penningen van de convoyen
ende licenten procederende in eene beursse mochten comen ten eynde deur middel
vandien alle jalousie ende misverstanden wech genomen mochten werden.

[in marge: Personen neffens Zijne Excellentie.]
[in marge: Personen in 't collegie van Suyt-Hollant.]

Van drie gequalificeerde personen te nomineren die neffens Zijne Excellentie
sullen besoigneren ende besluyt van de instructie der selve ende institutie van de
geeligeerde in de voors. collegie etc. autorieertdie vroetschap haere
gedeputeerden om haer in desen te moegen conformeren den meesten stemmen.
[in regel: Opten vide januarii 90 is bij de vroetschap goet gevonden dat men niet en
sal procederen tot nominatie van eenige personen voordat die instructie zal zijn geconcipieert
ende an de vroetschappen over gesonden ende deselve geinstiteert zijnde alsdan te procederen
tot nominatie.]

Belangende die nominatie en verkiesinge van de personen die in ‘t collegie
van Zuyt-Hollant sullen besoigneren ende die instructie der selve, verstaet
die vroetschap also in desen quartiere een collegie es daer bij die van
Alcmaer begeren te blijven dat daeromme ’t selve hun niet aen en gaet
ende mogen wel lijden dat die steden van Zuyt-Hollant sullen nomineren sulcke
personen ende maken sulcke instructie als zij bevinden sullen den landen dienstich
te zijn.

[97v]
[in marge: Hoe men de onwilligen zal constringeren.]
Belangende die middelen die men gebruycken zal tot constrinctie
van de personen die genomineert sullen werden ende onwillich bevonden worden
auctoriseert die vroetschap haere gedeputeerden haer in desen te
conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Dat die sententien opte defraudateurs haer exemtie sullen hebben.]
Van de steden van Hollant ende West-Vrieslant te privilegieren dat alle
sententien die ter oirsacke van de defraudatie van de acchijsen bij de magistraten
gewesen sullen werden haer op exemtie sullen hebben onder cautie etc.
heeft die vroetschap 't selve goet gevonden.
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[in marge: Die gebreken in de middelen te rechten.]
Belangende die opheve van de gemeene middelen ende omme die gebreken
daer inne wesende datelick te rechten etc.dat die gedeputeerden
deser stede sullen verclaren dat hier geen gebreken en zijn ende wel
moegen dat daer sulcx es 't selve geremedieert werde.

[in marge: D'impost van de linnen ende wollen lakenen in treyn te brengen.]
En de belangende 't cort van de quote van Hollant in de iicm gulden ter maent
ende waer uuyt 't selve vervult zal worden, vint die vroetschap
goet dat men tot dien eynde in volcomen treyn sal brengen d'imposten
zo opte wolle lakenen als linnen lakenen ende omme meerder
proffijten van de wollen lakenen te trecken dat men sal arbeyden bij die
van Zeellant ten eynde die selve generael op 't eesrte inkomen geheven
mochte werden.

[in marge: Middel tot betalinge van de oude schulden.]
Ende belangende die oude schulden ende wat middelen men soude vinden
tot betalinge der selver, vint die vroetschap goet die gedeputeerde
deser stede opten dachvaert gaende haer in desen sullen conformeren
den meeste stemmen.
[in marge: vcmgulden die provientien tot een veltleger.]
Belangende die propositie bij den Raet van Staten an de Staten Generael
gedaen ende eerst belangende die liquidatie van de vicm gulden anno 88 ende
iiiicm gulden anno 89 bij de provintien innegewillicht vint die vroetschap
goet dat die gedeputeerden deser stede die voors. sake naerder sullen
verstaen ende in gevalle zij daer inne geen swaricheyt en vinden dat zij
haer sullen conformeren den meesten stemmen ende belangende die vcm
tot erectie van een veltleger van iiim knechten ende iiic ruyteren
auctoriseert die vroetschap haere gedeputeerden zo verre alle andere
steden daer inne bewillgen dat zij van gelijcken sullen doen
ende soe eenige rapport nemen dat zij oic rapport sullen nemen.

[in marge: Placcaet van de licenten ende gemeene middelen.]
Belangende 't vernieuwen van 't placcaet ende instructie opten opheve van de
gemeene middelen ende licenten etc. vint die vroetschoep goet dat 't selve
geschiede ende alle geleyckheyt daer inne gebruyckt werde om
alle diversie van neeringe te verhoeden. Ende van eenige knechten bij de
principaelste steden in waertgelt aen te nemen tot haeren costen, vint die
vroetschap 't selve in den haeren niet practicabel ende dat men 't selve zal
affslaen en belangende die versochte canons ende halve canons dat die
268

gedeputeerden deser stede sullen verclaren dat die van Alcmaer een halve
canon tot behoeff van 't lant gelevert hebben daer van zij geen restitutie
ontfangen hebben ende dat d'andere steden van gelijcken sullen doen.
98
[in marge: Te resumeren den staet van oorloge.]
Heeft voorts die vroetschap haere gedeputeerden opten dachvaert gaende
geauctoriseert om te helpen resolveren opte resumptie van de staet van de
oorloge ende wat lasten die van Hollant ende West-Vrieslant op haer repartitie
sullen nemen.

[in marge: Placcaet van de munte.]
Belangende die valscheden gepleegt in de munte te voorsien tegens
die rijsinge van de cours van de penninge ende 't vernieuwen van 't placcaet
van de jaere 86, heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden
om haer te conformeren den meesten stemmen mit dat daer mede die
munte van West-Vrieslant niet en worde vermindert.

[in marge: Bevrijdinge van de stromen.]
Belangende die bevrijdinge van de zee ende stroomen, vint die vroetschap
goet dat daer inne bij Zijne Excellentie ende Raet van Superintendentie
ende die Zijne Excellentie daer toe zo uuyte particuliere collegien van
admiraliteyt als andere bescreven heeft sulcx worde gelet
als ten meesten dienste ende versekeringe van de landen ende ingesetenen
zal dienen.

[in marge: Placcaet van de convoyen.]
Aengaende 't placcaet ende die instructie bij de Raet van Superintendentie
geconcipieert op die beleydinge van de saecke der convoyen ende
licenten ende 't geene daer aen cleeft etc. heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden om daer op te helpen resolveren ende
ende die placcaeten ende instructien helpen arresteren.

[in marge: Eenige studenten te houden in de Universiteyt van Leyden.]
Van bijde steden in de Universiteyt tot Leyden mitterdaet te
onderhouden seker getal van studenten in de teologie ende voorts
tot onderhout van andere studenten eenige beurssen in de selve
universiteyt op te rechten, verclaert die vroetschap te vreden
te zijn 't selve te doen zo veel in haer vermogen es.
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[in marge: Soldaten bij de steden aengenomen.]
Belangende die soldaten bij den steden aengenomen zijnde haer soldie te verhogen
off logysgelt toe te schicken ende van de resolutie in andere steden daer
die noch niet en es geeffectueert te effectueren, vint die
vroetschap niet ongeraden dat de selve soldie wat worde verhoocht
maer in den heuren niet practicabel eenige soldaten aen te nemen.

[ in marge: Een te nomineren tot Reat in plaetse van Boyemer.]
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden opten
dachvaert gaende om te nomineren eene tot Raet in den Hove Provintiael
in de plaetse van Boyemer.
[in marge: Geen toevoer te doen opten havenen van Vrancrijk niet houdende den partie van
de Coninck.]
Nopende 't versouck bij de gesanten van de Conicklyke Majesteyt van Vranckrijck
gedaen, heeft die vroetschap goet gevonden dat men geen toevoer noch
traffycke zal doen opte havenen van Vranckrijck houdende die
wederpartie van Zijne Majesteyt volgende 't voors. versouck.

[98v]
[in marge: Nopende het stapelrecht tegen die van Amsterdam.]
Nopende die assystentie bij die van Dordrecht versocht tot executie van de
sententie van stapelrecht tegens die van Amsterdam etc, auctoriseert
die vroetschap haere gedeputeerden op ten dachvaert gaende,
om haer te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Cromhout ende Coren up ten dachvaert]
heeft voorts die vroetschap gecommitteert Reijnier Cromhout
oudt burgermeester en Lobbrant Coren secretaris om op ten dagvaert
in Den Haege geleyt te compareren Die voorgaende resolutien inne
te brengen daer up, ende alle andere voorvallende saecken te
resolveren, ende hen te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Nopende de combinatie van de 't vrou huijs te weten van
't mannegasthuijs ende leprooshuijs]
Op huijden den xen dach january anno XVc ende 't negentich
heeft de vroetschap deser stede (bevoirens in 't seecker
bericht sijnde dat het leprooshuys deser stede mits het
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sobre innecomen van de selven huyse en andere lasten van de
proveniers, soe lancx soe meer declineerde, ende dat het
selve nae alle apparentie binnen corte jaeren geschapen
was gantsch te vervallen, ende 't onder te gaen ten waere
tijtlicken bij eenich bequaem middel daer inne werde voirsien)
nae voirgaende communicatie hier van bij Burgemeesteren deser
stede mette regenten van de selve huysen respectiven gehouden,
te weten soe wel van 't mannegasthuijs als het leprooshuijs
voirsz. geresolveert ende voir 't beste gevonden dat men de
goeden van 't mannengasthuijs ende leprooshuijs voirsz. te
samen souden combineren, ende dienvolgende tot beter gerijff
voir die van 't mannengasthuijs soe van haer beesten als
anders 't voirsz. mannegasthuijs transporteren in 't iegenwoirdige
leprooshuijs mits dat tot costen van de stadt daer inne gemaect
sal werden 't gundt tot gerijff ende accomodatie van die van
beyde de voirsz. huijsen nodich ofte dienstich sal zijn; ende
dat voirts buyten de stadt ontrent het iegenwoirdige huijsken
van de leprosen een huijs gemaect sal werden, daer men de
melaetsche bequaemelick in sal mogen accommoderen.

[in marge: Dat Burgemeesteren de erven van Francoijs
van der Cruijcen sullen vercoopen.]
Heeft voirts de vroetschap mede geresolveert, dat Burgemeesteren
de erven van Franchoijs van der Cruijcen in 't openbaer sullen
vercopen.
Op huijden den xxixen january 1590 in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere acte bij den gedeputeerden van de Edelen end steden van
Hollant en Westvrieslant, op 't behagen van elcx zijnen principalen gedaen,
daer inne goetgevonden es, mits den jegenwoirdigen staet van den lande,
ende den hogen noot, dat boven die ordinaris groote verpondingen gedestineert
tot betalinge van de renten van de steden en tot offlossinge van de penningen.
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[in marge: Noch een hele groote verpondinge over die steden ende een halve over die landen
iiicm gulden extraordinarie over die provintien.]
Bij de ontfangers van de gemeene middelen ende andere tot laste van 't lant
op interest gelicht, noch een groote verpondinge zal worden geheven
over die goeden als huysen ende andere binnen die muyeren der steden gelegen.
Ende een halve groote verpondingen over die landen waer uuyt betaelt zal
worden 't cort in de quote van Hollant ende Westvrieslant inde iicm gulden ter
maent. Item lm gulden tot vorderinge van de notelicxte fortyficatien ende van de
rijke boven die particuliere lasten van de landen mitsgaders die logysgelden
turff, kaerssen, bodelonen ende andere costen overschietende tottet extraordinaris
271

consent van twee hondert duysent gulden eens weesende die quote van die
van Hollant ende Westvrieslant in de iiicm gulden dienen over die provintien
extraordinarie voor dit lopende jaere zal consenteren. Heeft die vroetschap
nae dat zij gehoirt hadde 't rapport van haere gedeputeerde op te leste
vergaderinge in Den Haege geweest hebbende die selve acte geavoyeert
ende in de consenten daer inne begrepen om die hoge noots wille bewillicht.

[in marge: d' Impost van de linnen ende d'impost van de wollen lakenen tot die oude
schulden]
Heeft oic die vroetschap goet gevonden dat tot vervallinge van
eenige notelicke oude schulden dienen niet langer ledich can staen
zal tegens die naeste verpachtingen in treyn brengen d'impost van de
linnen lakenen ende oic d'impost van de wollen te voren daer toe geeygent.
daer toe zal imployeren ende de selve die helft verhogen in conformite van sekere acte dien aengaende op 't believen van elcx zijne
principalen. In de vergaderinge van de staten geconcipieert den vroetschap
voorgelesen.

[in marge: Den regenten van 't Honsbosch gegont het erff off te hecken]
Is mede de regenten van 't Honsbosch op haerluyden versouck bij den
vroetschap precario gegont dat zij ‘t water van de Voormeer voor
haer erff in de wyte van drie roeden, sullen moegen off hecken
op dat daer deur die materialen op 't voors. erff leggende te beter bewaert
soude moegen zijn mit die conditie dat zij gehouden sullen zijn tot allen
tijden des bij burgemeesteren vermaent zijnde die voors. beheckingen
tot haeren costen off te breken ende wech te nemen ende daer van den
stede acte te passeren.

[in marge: Gedeputeerden in 't collegie ende haere vacatien]
Op huyden den xiide februari anno 1590 in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de gecommitteerde raeden van Westvrieslant
ende 't noorderquartier daer inne verhaelt ende resolutie versocht wort off
niet goet en waer dat van nu voorts aen altijt nevens die gedeputeerden
daer 't collegie es besoingerende in loco souden blijven sonder nae huys
te reysen drie gecommiteerden mits dat in die gevallen alle die gedeputeerden
haere vacatien souden genieten als nae ouder gewoonte. Is bij de vroetschap
goet gevonden dat men sal persisteren bij de resolutien dese angaende bij de
magistraten van West-Vrieslant ende 't Noorderquartier in augusto lestleden
genomen mits dat die gedeputeerden sullen genieten wagen ende schuytvrachten
van 't lant boven die vacatien in de selve resolutie verhaelt.

[99v]
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[in marge: Achterweesen van de scheeps capiteynen.]
Belangende het resterende achterwesen van 't costgelt van de scheeps
capiteynen, verclaert die vroetschap dat zij daer inne niet
connen bewilligen, maer vinden goet dat die van de admiraliteyt
haer sullen addresseren aen Zijne Excellentie ende 't collegie van
super intendentie neffens Zijne Excellentie gecommiteert ten eynde
alle saecken mit goede ordre ende kennisse gedirigeert mogen werden.
[in marge: Den capiteynen te betalen noch alle iiiide part van de lesten termijn.]
Belangende die missiven van joncheer Diedrick Sonoy, daer
inne hij versouckt betalinge van de reste des lesten termijns van de
obligatie hem bij de seven steden gepasseert, heeft die vroetschap
goet gevonden dat men niet alleen joncheer Diedrick Sonoy maer
oic d'andere capiteynen gelijcke obligatie hebbende betaelen zal noch
een vierde part van de lesten termijn. Ten eynde de selve capiteynen
eenich contentement gegeven mach worden ende alle arresten die
bij langer delay apparentellijk sullen geschien voorgecommen te meer
also dese seven steden daer voor alleen verbonden staen op de
welcke die schade alleen soude commen. Ende oic om datter veel
weduwen ende weesen sijn in de selve seven steden die daer van
mede eenich gelt soude ontfangen in haeren noot.

[in marge: Jacob Dircxz. een van de sleutelen van de pivilegien]
Is voorts Jacob Dircxz. gecommitteert om te bewaeren
een van de sleutelen van de plaetse daer die pivilegen
zijn berustende in de plaetse van Swin van Rietwijck.

[in marge: Correctie op te ordonnantie van de gemeene middelen]
Op huijden den vide marty anno 1590 in communicatie van de vroetschap
geleyt sijnde sekere missive van de staten van Hollant inhoudende verscheyden
pointen daer op resolutie opte vergaderinggen van de staten den viide
deser in den Haege geleyt inne gebracht sal werden. Ende eerst
belangende het redres ende correctie op 't behaegen van de edelen ende steden
gemaict op eenige gemeen lants imposten, heeft die vroetschap
die selve correctie goet gevonden mits dat in de ordonnantie van
't bestiael achter aen het eerste artikel bijgevoecht zal worden sonder
cortinge van de xiide penningen ende dat in de ordonnantie opte consumptie van
't sout verclaringen gedaen zal worden hoe veel vaten voor een
halff last gerekent sullen werden. Item dat van de selve impost vrij
sullen zijn ende geeximeert werden die godshuysen van de aelmissen levenden.
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[in marge: Tweemael lm gulden]
Belangende die tweemael lm gulden die opgebrocht sullen werden tot
goeder rekeningen ende in minderinge van de extraordinaris contributien in de lopende
jaere geconsenteert, is goet gevonden dat die selve gerepartieert sullen
werden over die comptoiren ende bij den rentmeesteren ende op interest geleyt ende
zo bij de meeste stemmen goet gevonden wert de selve te repartieren met
die steden off bij anticipatie dat die gedeputeerde deser stede in dien
gevalle haer daer mede sullen moegen conformeren mits dat 't selve
bij alle die steden bewillicht worden.
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[in marge: Ordonantie opte wissel van ’t gelt.]
Beroerende d'ordonantie geconcipieert op 't wisselen van 't gelt tot geryff van de
coopluyden ende andere, heeft die vroetschap haere gedeputeerde geauctoriseert
haer dien aengaende te conformeren den meeste stemmen mits dat die
munte van West-Vrieslant mede gehouden zal werden voor geprevilegieert off
ten minste getollereert.

[in marge: Van de placcaten ende instructien opte convoyen ende licenten.]
Aengaende 't gebesoingeerde van de gecommiteerde opte placcaten ende instructien
tot goede directie van de beleyt van de sake van de convoyen ende licenten, auctoriseert die vroetschap haere gedepteerden haer in desen te conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: Belangende 't schip bij de viant genomen ende daer nae den selve viant bij de
oorlogschepen weder genomen.]
Belangende 't different uuytstaende voor die admiraliteyt tot Rotterdam
tusschen den fiscael der selver admiraliteyt ter eenre ende sekere coopluyden
ter andere zijde belangende seker schip bij de vijant genomen ende sekere dagen
in sijn gewelt gehadt hebbende ende daer nae bij de schepen van oorloge weder
genomen zijnde, is goet gevonden dat men den coopluyden 't selve schip ende
goeden sal restitueren mits betalende redelick berchgelt ende dat in gelijcke
gevallen andere 't selve recht mede sullen genieten, auctoriserende die
vroetschap haere gedeputeerden belangende die begrotinge van 't berchloon haer
te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Dirck Dircxsz. ende Harck Jansz. van Houtem opten dachvaert.]
Sijn voorts die burgemeester Dirck Dircxsz. ende Harck Jansz. van
Houthem secretaris gecommiteert om opten voors. dachvaert den viide
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deser in Den Haege geleyt te compareren die voorgaende resolutien voor
advys inne te brengen daer op ende andere voorvallende saecken te
resolveren ende hen te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Niet op te wallen te moegen spinnen.]
Is mede bij de vroetschap geresolveert dat een keur bij burgemeesteren
ende schepenen gemaict ende daer bij verboden sal worden op te wallen
te spinnen off eenige lyndraperie te exerceren.

[in marge: De secretarissen noch elcx een jaerlicxe pensie van c gulden.]
Is voorts de secretarissen bij de vroetschap geaccordeert
boven die vijftich gulden haer voormaels gegont noch een jaerlicxe
pensie van elcx hondert gulden, mits dat /zij/ die dachvaerden sullen
bewaeren ende van de resolutien notulen houden ende de vroetschappe
rapport doen.

[in marge: De vroedvrouwe haer jaerlicxe pensie verhoocht met x gulden.]
Op huyden den xxide martii anno XVc ende 't negentich heeft de
vroetschap het jaerlicx stipendie van Trijntgen Moer stadts
vrouwe geaugmenteert ende verhoocht met tien t guldens
in 't jaer als telcken vierendeel jaers met ii penningen x stuvers
daer 't eerste aff verschenen zal wesen ide aprilis naest comende.

[in marge: Pieter Cranck tot Colen sijn geaccordeert tot sijn onderhout ende vervolch van sijn
studium lx guldens]
Is voorts ten selve daege bij de vroetschap goetgevonden ende
geresolveert dat men Pieter Cornelisz. Cranck alumno deser stede
tot Colen in aensieninge van de verdieninge aller dingen aldaer
ende ten eynde hij hem aldaer redelicker wijse mach onderhouden
ende sijn studium vervolgen, sal toe senden de somma van 't sestich
ƒ guldens.

[100v]
[in marge: noch iicm gulden extraordinarie over die provintien.]
Op huijden den xde aprilis anno 1590 in communicatie van de vroetschap
geleyt sijnde sekere missive van de staten van Hollant mit eenige
bijgevoechde pointen daer op in de vergaderinge van de staten den
xiide deser in Den Haege geleyt resolutien inne gebrocht sullen werden.
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Ende eerst belangende die acte op 't behaegen van de edelen ende steden
geconcipieert daer inne boven die drie hondert duysent gulden voormaels
geconsenteert noch consent wort gedragen in de somme van ii duysent
gulden extraordinarie over die provintien bedragende die quote van
die van Hollant omtrent cxxxm gulden die op gebrocht souden
werden op vier termijnen als een vierdepart in aprili een vierdepart
in junio een vierdepart in augusto ende 't leste vierdepart in octobri
bij repartitie over den steden ende vercopinge van renten tot laste
van 't gemeen lant tegens de penningen twaelf, mits dat die
steden hunne respective quoten souden moegen vinden bij willige
vercopinge van los ende lijffrenten, heeft die vroetschap in aensieninge
van de noot van de lande bewillicht in de voors. iicm gulden extraordinarie
over die provintien mits dat die quote van Hollant bij de rentmeesters
op renten geleyt ende uuyte verpondingen van de jaere XCI geremboursseert souden werden. Dan so 't selve niet soude comen geschien
ende dat d'andre steden goet vinden 't selve te doen bij repartitie
over de steden ende vercopinge van renten tot laste van 't lant
tegens den penningen xii gelijck in de voors. acte wort voorgeslagen
zijn in dien gevalle te vinden 't selve te volgen.

[in marge: Continuatie van de gecommiteerden in de Raet van State.]
Belangende die continuatie ofte veranderinge van de
gecommiteerde uuyt Hollant in den Raet van Staten.

[in marge: Placcaet ende ordonnantie opte convoyen ende licenten.]
't Placccaet ende ordonnantie geconcipieert opte convoyen ende
licenten ende 't gundt tot goede directie van dien nodich es.

[in marge: Questie van de stapel.]
Mitsgaders die questie van de stapel van de rinsche wijnen
uuytstaende tusschen die van Amsterdam ende Dordrecht ende
te advyseren wat tot dienst der landen in de voors. saecke
zal dienen gedaen, heeft die vroetschap goet gevonden
dat men hen in deser sal conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Renten ende costingen versekert op offgebrande huysen verdolven erven.]
Beroerende die huysen gestaen hebbende in verscheyden voorsteden tot
dienst van de lande ende conservatie van de steden affgebrant ende
gedemolueert mitsgaders eenige erffuen der selver in de bolwercken
grachten etc. geborcht off men het vervoch van de renten ende costingen daer
op versekert sal surceren off bij eenige andere middelen daer
inne voorsien, heeft die vroetschap gevonden dat men ’t vervoch der
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selve renten voor sekere tijt sal surcheren.
[in marge: Mitte betalingen van joncheer Diedrich Sonoy te supersederen.]
Is mede goetgevonden dat men om die redenen breder verhaelt
in sekere missive van staten van Hollant de vroetschap voorgelesen.
Mitte betalingen dienen van dit quartierswegen aen joncheer
Diedrich Sonoy van zijn achterwesen souden doen voor een tijt zal
supersederen onvermindert die resolutie dien angaende bij de magistraten
van desen quartiere genomen.
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[in marge: Die craen te stellen.]
Is voorts bij de vroetschap geresolveert dat men die craen sal
stellen aen de Voormeer neffens achter Fnidsen. Sulcx burgemeesteren alder
bequaemste achten sullen.

[in marge: Auditeurs van de rekeningen van Pieter Thomasz.]
Sijn voorts IJsbrant Allertsz., Jan Cornelisz. Comans ende Aerian Heyndricxz.
Rabbi gecommitteert tot horinge ende sluytinge van de rekeningen van Pieter
Thomasz. collecteur van de cste penning van den voorleden jaeren 89.
[in marge: noch Een cste penning te collecteren.]
Is mede geresolveert dat men een cste penning sal collecteren over alle
huysen ende landen binnen Alcmaar ende de jurisdictie van dien gelegen omme
daer mede te vervallen d'ommeslagen van de verpondinge van de lopende
jaere 90.

[in marge: Toerustingen van de schepen van oorloge tegens d'aencomsten van de nieuwe
spaense armada.]
[in marge: verbot van de spaense vaert.]
Op huyden den xixde maij anno 1590 in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de heeren staten van Hollant mit sekere
bijgevoechde pointen daer op in de vergaderinge den xxide deser in Den
Haege geleyt resolutien innegebracht zullen werden. Ende eerst belangende
die toerustinge van de schepen van oorloge (bij den tractatie tusschen haere majesteit
ende dese landen gemaict belooft) tegens die apparente aencoompsten van de
nieuwe spaensche armade mitsgaders 't verbot van spaensche vaert, vint
die vroetschap goet dat men het tractaet mit Haere Majesteit gemaict zal
achtervolgen ende naecomen. Aucthoriserende nochtans haere gedeputeerden op ten
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dachvaert gaende om haer zo wel belangende die versochte toerustinge
van de oorlogschepen als beroerende 't verbot van de spaense vaert haer te
conformeren den meesten ende beste stemmen.

[in marge: Die penningen bij leeningen opgebrocht ende noch niet gereduceert zijnde te
reduceren.]
Beroerende die reductie van de resterende ongereduceerde leeningen bij de steden
ten behoeve van 't gemeen lant gedaen op losrenten tegens de penningen xii ende
voorts tot wat tijt die stede van de verlopen renten ende interesten van haere
gedaen leeninge. Zo wel die gereduceert zijn als die noch te
reduceren staen, uuyten consenten van de verpondingen van de lopende jaere
betaelt sullen werden, vint die vroetschap goet dat die selve
reductie zal geschien mits dat die generalicken ende eenpaerlicken gedaen
worde ende belangende den inganck der renten. Dat die gedeputeerden
haer sullen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Belangende de wolle ende linnen lakenen.]
Belangende die van Zeelant hen beclagende over de impost van de wolle
lakenen sulcx die iegenwoirdichlick op 't eerste innecommen gecollecteert
wort, vint die vroetschap goet dat de voors. impost gedurende dese
verpachtinge haer voortganck zal behouden ende dat men om meerder
middel te hebben tot betalinge van de oude schulden in treyn sal brengen
d'impost opte linnen lakenen.

[in marge: Continuatie van de Raet van Staten ende raet super intendent ter admiraliteyt.]
[in marge: 't Collegie van admiraliteyt te doen voegen aen ’t collegie in desen quartiere.]
Beroerende die continuatie van de Raet van Staten ende collegien
van de admiraliteyt, vint die vroetschap wel goet dat die van de
Raet van Staten mitsgaders die raet super intendent ter admiraliteyt
werden gecontinueert maer hoe veel angaet die continuatie van de
[101v]
particuliere collegien van admiraliteyt, verclaren die van Alcmaer
goet te vinden dat die administratie van de admiraliteyt van West-Vrieslant ende 't Noorderquartier bevolen ende bedient zal worden bij de gecommitteerde
raden in’t collegie van West-Vrieslant ende 't Noorderquartier om also
't lant van onnutte costen te subleveren gelijck 't selve gedurende d'oorloge
bedient es geweest ende zo 't selve sulcx niet en schiet dat die gedeputeerden
sullen verclaren dat die van Alcmaer geen penning van de geconsenteerde
contributien sullen opbrengen voor ende alleer 't selve geeffectueert zal zijn.
[in marge: iicm gulden ende prompt furnissement van de iiide part der selver.]
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Belangende die iicm gulden extraordinarie over die provintien geconsenteert
ende 't prompt furnissement van een derde part der selver, heeft die vroetschap
gepersisteert bij haer resolutie den xiide aprilis lestleden desen angaende
genomen.

[in marge: Van de stadt Worchum ende ancleven van dien.]
Beroerende de stadt van Worchum mitten ancleven van dien daer van proces
es hangende voor die hogen raden van Mechelen tusschen die van Hollant
ende wijlen den Grave van Hoorn als heere van Worchum ende Althena.
Ende omme 't selve proces te assopieren ende die voors. stadt ende landen te brengen
aen Hollant op te brengen omtrent xcm gulden op sekere termijnen etc.
Is goet gevonden dat 't selve in state gestelt worde.
[in marge: Nijenburch ende Houthum op ten dachvaert.]
Sijn voorts Cornelis Jansz. van der Nijenburch ende h burgemeester ende Harck
Jansz. van Houthem secretaris gecommiteert op ten dachvaert in Den Haege
geleyt te compareren die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen
daer op ende andre voorvallende saecken te resolveren ende hen te
conformeren den meeste stemmen.
[in marge: Pieter Thomasz. ende collecteur van de cste penning.]
Is voorts Pieter Thomasz. bij de vroetschap geordonneert totten
collectie van de cste penning die in desen lopende jaere XC vallen zal
ende dat hij zal genieten de lste penning van zijn ontfanck ende so
hij 't selve niet gewillich wil aennemen dat burgemeesteren hem
daer toe sullen constringeren.

[in marge: Calff gecontinueert.]
Is mede Gerrit Heyndricxz. Calff gecontinueert in 't collegie
van West-Vrieslant ende 't Noorderquartier tot karsmisse naestcomende.
[in marge: Promt furnissement van een iiide part in de iicm gulden.]
Op huyden den 29de may anno 1590 is bij de meeste stemmen van de vroetschap
collegialiter vergadert zijnde geresolveert op 't scrijven van de gedeputeerden
deser stede wesende op ten dachvaert in de Haege, dat zij voor dese
reyse om den hoochen noot sullen bewilligen in 't prompt furnissement van een
derde part van de iic duysent gulden over die provintien geconsenteert.
Op huyden den iiiide juny anno 1590 hebben die burgemeester Nijenburch ende
Harck van Houthum secretaris den vroetschappe collegialiter vergadert
zijnde rapport gedaen van 't gundt opten lesten dachvaert in Den Haege
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verhandelt was. Ende heeft die vroetschap beweecht zijnde deur de
redenen bij de voors. haere gedeputeerden verhaelt, goet gevonden ende geresolveert.

102
[in marge: Te desisteren van de prestatie mits hebbende een in 't collegie van admiraliteyt tot
Hoorn]
Dat men sal desisteren ende affstant doen van de protestatie bij de voors. gedeputeerden
van wegen deser stede op te voors. leste vergaderinge gedaen mits dat dese
stede mede een persoon zal hebben in 't collegie van admiraliteyt residerende
tot Hoorn ende dat tot dien de nominatie van dubbelt getal over gesonden zal
worden mitte gedeputeerden op te naest anstaende vergaderinge ende dat men
van desen de advocaet van 't lant zal adverteren.

[in marge: Die schalmay speelders pensie toe te voegen.]
Sijn voorts burgemeesteren geauctoriseert om mitten schalmay speelders
belangende die jaerlicxe pensie dienen haer souden toe voegen tot
billicheyt te handelen mits dat die selve niet en sal excederen
die somme van elcx xxv gulden s’jaars ende dat voor den tijt van een jaer.
[in marge: meester Roeloff iic gulden s’jaars toe te voegen.]
Sijn voorts burgemeesteren mede geauctoriseert om meester Roeloff Heyndricxz.
prelector quintanorum ende septanorum mits eerst gehoirt hebbende
't advys van de rectoor toe voegen s’jaars iic gulden in de plaetse van de cl
gulden die hij tegenwoirdelick is genietende.
[in marge: Dat die tresorier Foreest tot salaris genieten zal die lste penning van zijn ontfanck.]
Voorts es bij de vroetschap geresolveert dat Dirck van Foreest
tresorier, voor zijn salaris genieten zal den lste penning van zijnen
ontfanck zo wel van de rekeningen van jaer 89 als van dit
lopende jaere XC.

[in marge: Ordonnantie te maken op 't loon van de bierdragers.]
Sijn mede burgemeesteren ende schepenen gecommitteert om sekere ordonnantie
te maecken op 't loon van de bierdragers.

[in marge: Off Coman Ruychgen huys te naesten off 't huys van de malcontense Ruyter op te
copen tot een deurvaert.]
Op huyden den xxviide juny anno XVC ende 't negentich heeft die
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vroetschap collegialiter vergadert zijnde den burgemeesteren geauctoriseert
omme mitte fabrykmeesteren deser stede inspectie te nemen op te
meeste bequaemheyt van de deurvaert die gemaict soude werden.
'T sij deur die huysinge van de malcontense Ruyter off van Coman
Ruych ende nae die meeste gelegentheyt ende beste bequaemheyt heeft die
zij bevinden, sullen off die huysinge van Coman Ruych te naesten
off die huysinge van de malcontense Ruyter tot seggen van goede
namen aen te nemen ende te copen mits dat men die selve
huysinge voor alsnoch sal laten staen ende tot proffijt van de stede
verhuyeren zo lange dat anders bij de vroetschap geordoneert sal zijn.

[in marge: Van de wal bij 't bolckwerck deur te delven.]
[in marge: Coman Jaep Lebben huys.]
Dat oick burgemeesteren mitte buyeren van de hoffstraet ende anderen sullen
moegen handelen op 't deur delven van de stede ende 't leggen van een brugge
bij 't cleyne bolwerck ende wat penningen zij daer toe sullen conterbueren
mitsgaders oick het erff van Coman Jaep Lebben huys op te delven
als't mijn heeren burgemeesteren 't selve goet duncken zal.

[in marge: Die raemen staende onder die wal van daer te nemen ende op 't monincke erff te
stellen.]
Is mede goet gevonden dat men die raemen staende onder die stedewal
binnen xiiii dagen vandaer sal nemen ende stellen op 't monincke erff.
[102v]

[in marge: Mit die van haer leden in 't vruntlick te accorderen van de landen in pantschappen
uuyt gegeven.]
Op huyden den iide july anno XVC ende 't negentich sijn bij de vroetschap
collegialiter vergadert zijnde gecommitteert Cornelis Jansz. van der
Nyenburch, Claes Matheusz. brouwer tegenwoirdige burgemeesteren,
Reynier Cromhout ende meester Adriaen Anthonisz. out burgemeesteren deser
stede. Omme hen van wegen deser stede op donderdach naestcomende te
laten vinden in de Beverwijck ende aldaer mitte burgemeesteren der stadt
Haerlem die aldaer te selver tijt mede compareren sullen in 't minnelick
ende mit vrintschap te neder te leggen. Indien 't doenlick es 't proces
voor den hove van Hollant uuystaende tusschen die van Haerlem ende
Alcmaer belangende die landen toebehoirt hebbende den reguliers
van Heyloe bij die van Alcmaer in pantschap uuytgegeven ende 't voors.
accoort eyntelick aen te gaen ende te sluyten zoe verre zij connen te
wege brengen dat die van Alcmaer mogen behouden die twee
derde parten van de voors. landen ende die van Haerlem affstant willen doen
van de selve ende haer laten genoegen mittet resterende derde part.
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[in marge: Propositie van Willikes.]
Op huyden den xiiide juli anno 1590 in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de heeren Staten van Hollant mit
sekere bijgevoegde pointen daer op den xiide in Den Haege
opte vergaderinge die resolutien innegebrocht sullen worden ende
eerst belangende die brieven van credentie bij haer majesteit den
heer Willekes gegeven ende die propositie bij de selve Willekes
an de staten generael gedaen, heeft die vroetschap haere gedeputeerde
geauctoriseert ende gelast te blijven in terminis van het tractaet
mit haere majesteit gemaict ende dien onvermindert op de pointen in de
selve propositie vervaet te helpen resolveren ende haer te conformeren
den meeste /ende leste/ stemmen ende in gevallen enige stede rapport nemen, oic
rapport te nemen.

[in marge: Brieven van belofte tot onderhout van de middelen.]
Op 't point van beschrijvingen aengaende die brieven van belofte
ende versekertheyt die bij de stede verleent souden werden tot
onderhout van de ordonnantie van de gemeene middelen, vint die
vroetschap goet dat die brieven van belofte ende versekertheyt
sulcx die geconcipieert zijn bij den steden overgelevert sullen
werden ende 't inhouden van dien sonder eenige reserve onderhouden.

[in marge: Van de impost van de bieren die bij de burgeren ingeleyt worden.]
Belangende die bieren die bij de burgeren (geen tappers weesende)
ingeleyt worden 't sij off die van cleynen ofte grooten prijse sijn te
stellen te stellen op een redelicken ende eenparigen impost van omtrent
xvi stuivers van elcke tonne is geresolveert dat die gedeputeerde deser
stede op ten dachvaert gaende zo in aensieninge dat 't selve
beswaerlick sal vallen voor den armen als oic ten aensiene dat
d'ímpost eens vermindert zijnde qualicken jae niet weder verhoocht
soude connen werden voor advys inne sullen brengen dat men den
impost sal laten blijven gelijck zij jegenwoirdich ontfangen wort
ende dat zij niettemin haer sullen moegen conformeren den meesten
stemmen latende die sceepstimmerluyden opte oude ordonnantie.
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[in marge: d' Impost van ’t gemael niet te verhogen]
Beroerende die verhoginge van de impost van 't gemael ende oic die
rogge te stellen nae advenant den tarwe, vint die vroetschap
niet goet dat men dat men den impost van 't gemael zal verhogen.
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[in marge: Ordonnantie te maken op 't frauden die mitte clinnen gepleecht worden]
Aengaende de clachten die gedaen worden van dat groot bedroch
gepleecht wort in 't souten van de harinckvisch, boter, caes ende ander
goederen deur het gebruick van de clinnen, vint die vroetschap
goet dat op die frauden geremedieert worde zo veel mogelijk
es, mits dat 't selve niet en geschiede in prejuditie van de soutneringe.

[in marge: Wollen lakenen]
Belangende d' impost van de wollen lakenen te stellen op te
consumptie van de wolle lakenen ende het arresteren van de ordonnantie
van dien, vint die vroetschap goet dat haere gedeputeerden haer
in desen, mitsgaders in 't verhoogen van de alluynen, meede ende
postel sullen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Subsidie bij die admiraliteyt versocht]
Beroerende die subsidie bij die van de admiraliteyt versocht, 't zij
deur augmentatie van de convoyen ende licenten ofte anders, vint
die vroetschap goet dat die gedeputeerde deser stede sullen
onderstaen off niet eenige lasten souden moegen werden vermindert,
ende oic te doen eenige verhoginge op eenige coopmanschappen,
mits dat men in geene verhoginge zal consenteren op butter, caes,
sout ende andere waeren, dese stede meest hinderlick zijnde.
[in marge: cm Gulden extra ordenaris versocht]
Aengaende die cm gulden boven vooorgaende consenten versocht, vint
die vroetschap goet dat die gedeputeerde op ten dachvaert gaende
sullen onderstaen off alle die steden na de voorgaende consenten bewillicht
hebben ende oic haere quoten opgebrocht, ende voorts te anhoiren d' advysen
van de andre steden ende op wat voet de selve gevonden sullen werden,
ende 't selve overscrijven om haer daer op naerder geresolveert ende
consent ingebracht te werden.

[in marge: Dirck Dircxsz. ende Coren op ten dachvaert]
Sijn voorts Dirck Dircxsz., burgermeester ende Lobbrant Jacobsz. Coren,
secretaris gecommitteert omme op te vergaderinge van de edelen
ende steden van Hollant den xiie deser in den Haege bescreven te
compareren, die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen, daerop ende alle die voorvallende saeken te resolveren ende hen te conformeren
den meesten stemmen.
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[in marge: 't Versouck van Claes Jansz. Backer]
Aengaende 't versouck bij Claes Jansz. Backer an de vroetschap gedaen,
belangende die naestinge bij de stede gedaen van 't huys ende erve mitten
ancleven, bij hem van Cornelis Garbrantsz. Ruych gecocht, es 't selve gansch
offgeslagen. Ende dat burgermeesteren sullen blijven bij 't recht van naestinge
ende niettemin den selven Claes Jansz. voor dit lopende jaere 't selve huys
in een gracelicke huyere sallen laten gebruycken.

[103verso]

[in marge: Rapport van de gecommiteerde geweest hebbende opte laeste vergaderinge]
Up huyden den xxvien july anno XVC ende 't negentich, soe hebben
die burgermeester Dirck Dircxz. ende Lobbrant Coren, secretaris,
den vroetschappe collegialiter vergadert zijnde, rapport gedaen
van 't gundt opte laetste dachvaert den xiien deser maent
in den Haege geleyt verhandelt was, zo opte pointen van
bescrijvinge ende eenige voorvallende saecken.

[in marge: Die questie van de regulierslanden mit die van Haerlem eyntelick aff te maecken]
Upten lesten juli anno 1590 hebben die gecommitteerden geweest
hebbende opte handelinge mit die van Haerlem, belangende die regulierslanden.
Den vroetschappe van haere wedervaren rapport gedaen, ende is denselven
vroetschappe mede voorgelesen sekere missive bij die van Haerlem an de
magistraet deser stede gescreven. Ende nae lange communicatie is bij de
vroetschappe goetgevonden dat men die van Haerlem van haer
aenbiedinge in de missive gedaen sal bedancken, ende van onsse sijde
verclaeren dat wij mede niet lievers sien souden dan dat die saecken
in 't vruntlicke offgemaect werde. Ende dat wij om daertoe te geraecken,
goetvinden, dat die gecommitteerden van beyde steden noch eens bij den
anderen souden comen, mit volcommen last om die saecke eyntelick
mit alle vruntschap aff te maecken indien 't doenlick is. Ende dat in
dien gevallen die voorgaende gedeputeerden haer opten dach die
bij die van Haerlem gestelt zal worden, ter geordonneerde plaetse
sullen laten vinden, ende mit haer nemen den ontfanger Jan Aelbertsz., raet,
om hem als middelaer te gebruycken, ende die saecke eyntelick aff te
maecken.

[in marge: Vergaderinge van de magistraten van Westvrieslant]
Is mede goetgevonden dat burgermeesteren doctor Frans Maelson
sullen anseggen dat die van Alcmaer weltevreden zijn dat die
magistraten van Westvrieslant eens bij den anderen vergaderen om
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te sien off zij mitten anderen in 't vruntlick souden connen accorderen
ende dat alleer ofte voors. vergaderinge te compareren sekere artikelen
bij die van Alcmaer geconcipieert souden werden, die men sal stipuleren
alleer men totte reductie zouden verstaen.

[in marge: De vaenen op 't Moninckenerff]
Is voorts bij de vroetschappe geresolveert dat men den lakenbereyders
zal anseggen dat zij haer tenminsten voor dese ancomende winter
sullen laten genoegen mitte plaetse op 't Moninckenerff die haer
bij burgermeesteren om tot wedersijden te moegen gebruycken angewesen is.

[in marge: Aelbert Cornelisz. tot geryff van een bleeckerie een hutgen geaccoordeert te setten
op sijn croft]
Voorts is Aelbert Cornelisz. Comans, bij provisie ende tot wederseggen
gegunt dat hij an de oostzijde van sijn croft tot geryff van een
bleeckerie een hutgen sal mogen maken van hout ende riet ende dat
burgermeesteren haer sullen mogen informeren opte andere bleeckerswoningen ende haer belasten aff te breecken 't gunt zij boven haer
gegeven provisioneel consent getymmert off gemaect hebben.
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[in marge: Beroerende die artikelen bij den ambassadeur Willekes overgegeven]
Up huyden den vien augusti anno 1590 in communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de heeren Staten van Hollant, mit sekere
bijgevoegde pointen daerop in de vergaderinge van de edelen ende steden
den vien deser in den Haege geleyt, resolutien innegebrocht sullen
worden, ende eerst belangende die propositie bij den ambassadeur
van haere Mat. in gescrifte overgelevert ende 't antwoort bij de
Staten Generael daerop gemaect ende overgegeven, mitsgaders andere
verscheyden pointen bij den voors. ambassadeur opten xxxen juli volgende
sijne vorder last an de Staten Generael overgelevert: heeft die
vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden opten dachvaert gaende,
om haer die eerste overgegeven pointen belangende te conformeren
den meesten ende besten stemmen: ende belangende de andere overgegeven pointen
daerop te helpen concipieren seker antwoort op 't behagen van
elck zijne principalen.

[in marge: 't Versouck van de ambassadeur van Vrankrijck]
Belangende 't versouck bij den ambassadeur van de Mat. van Vranckrijk
an de Staten Generael gedaen: heeft die vroetschap mede haere
gedeputeerden mede geauctoriseert om haer te conformeren mitten
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meesten stemmen, zoe van xxm croonen van tot coorn ende xlm cronen
tot buspoeder ende munitiens van oorloge versocht om haer credyt daervoren tot sekeren tijt te interponeren.

[in marge: dit Brieven van verbant tot hanthoudinge van de middelen over te leveren, maer
geen veranderinge te doen in de bieren die bij den burgeren ingeleyt worden]
Beroerende de overleveringe van de acte van verbant tot hanthoudinge
van de gemeene middelen, ende de impost van de bieren die bij den burgeren
ingeleyt sullen werden, eenpaerlick te stellen op xvi stuivers de tonne
off xx stuivers opte bieren van twee gulden ende daerenboven, ende acht off
x stuivers opte bieren van xxx stuivers ende daerbeneden, vint die vroetschap
goet dat die brieven van verbant bij alle die steden overgelevert
worden, maer dat men in de bieren die bij den burgeren innegeleyt
sullen werden, geen veranderinge en sal doen. Ende van dieselve sulcken
impost ontfangen als die tegenwoordige ordonnancie opte impost
van de bieren gemaect mede brengt, ende dat de gedeputeerden deser
stede daerop sullen insysteren zo veel doenlick is doch uuyterlicken
sullen zij haer moegen conformeren mitten meesten stemmen.
[in marge: Masteluyn1 te stellen als die tarwe]
Vint ooc die vroetschap goet dat de impost van 't gemael op 't
mastelluyn soe hooch gestelt worde als die tarwe.

[in marge: Resumptie van de gemeene middelen]
Sullen voorts die gedeputeerden deser stede helpen advyseren
opte resumptie ende redres van de ordonnantie der gemeene middelen,
ende opte verpachtinge van dien, voor de anstaende ses maenten.
[in marge: De impost van de wollen lakenen; die vroetschap heeft opten ien septembris 90
gepersisteert bij dese resolutie]
Belangende de impost opte consumptie van de wollen lakenen: heeft
1.

masteluyn – mengsel van erwten, bonen en rogge of tarwe

[104verso]
die vroetschap goetgevonden dat deselve impost jegens den ien octobris
naestcomende in 't reyn gebrocht ende verpacht sal worden, volgende de ordonnantie
daerop geconcipieert. Mits dat dieselve op 't xxxixen artikel zal verandert
worden sulcx 't selve op 't voors. artikel geannoteert staet ende dat evenwel
die cleyne impost op 't eerste incommen voor desen lopende pacht
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(die expireren sal den lesten marty 91) sal worden gecontinueert.

[in marge: xxx Stuivers opte aem Rinsche wijn; xx stuivers op 't ocxhooft France wijn; 4
stuivers op 't vreempt bier; 2 stuivers opte binnenbier.]
Aengaende die betalingen van de oude schulden der vereenichder landen
in 't gemeen, die veel ende groot zijn: is bij de vroetschap volgende
het voorslach goetgevonden, dat boven 't gundt opte aluynen, meede
ende pastel daertoe soude moegen werden gepractiseert, noch generalick
in alle die vereenichde landen tot laste van de tappers alleen, ende van de
wijnen ende bieren die bij denselven innegeleyt sullen werden, eenpaerlick
opgeheven sal worden xxx stuivers opte aem Rinsche off Spaense wijn,
xx stuivers op 't ocxhooft France wijn, 4 stuivers op een ton vreemt bier ende
twee stuivers op een ton binnengebrouwen bier mits dat die tappers die
bieren bij de kan niet hooger en sullen mogen vercopen.
[in marge: Van cm guldens extraordinaire]
Ende belangende die cm guldens extraordinaire over Hollant versocht
ende dieselve bij den ontfangers opte contributie van de verpondinge van de
jaere XCI op redelick interest te doen lichten, heeft die vroetschap
daerinne bewillicht.

[in marge: Assistentie bij die van de admiraliteyt versocht]
Opte versochte assistentie van de collegien van de admiraliteyt en heeft die
vroetschap anders geen middel connen vinden dan de openinge van de
rivieren, verhoginge van de licenten op eenige waren ende insonderheyt
opte paerden.

[in marge: Stapel van de rinsche wijnen]
Belangende het different tusschen die van Dordrecht ende Amsterdam
ontstaen, nopende d' executie van de sententie van de stapel in regart
van de Rinsche wijnen, auctoriseert die vroetschap haere
gedeputeerden in desen te volgen den meeste stemmen.

[in marge: Mr. Adriaen ende Harck Jansz. opten dachvaert in den Hage]
Sijn voorts mr. Adriaen Anthonisz., outburgermeester, ende Harck
Jansz. van Houthum, secretaris, gecommiteert opten voors.
dachvaert te compareren, die voorgaende resolutien voor advys
inne te brengen daerop ende andere voorvallende saecken te resolveren
ende hem te conformeren den meesten stemmen.
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[in marge: Repartitie over die steden van Westvrieslant ende 't Noorderquartier]
Ten selven daege is mede in communicatie van vroetschap geleyt
sekere missive van de gedeputeerde raeden van Westvrieslant ende
't Noorderquartier, mit verscheyden pointen daerinne vervaet ende eerst
belangende 't maken van de repartitien over die steden van Westvrieslant ende
't Noorderquartier daerop die vim guldens die (boven die ixm guldens bij desen
quartier opgebrocht ende xiim guldens over die dorpen gerepartieert) ontbreken
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an de xxviim guldens wesende die quote van deselven quartiere in de cxxxm
guldens, gevonden ende omgeslagen sullen werden: heeft die vroetschap
goetgevonden dat men zal gebruyken die repartitie die nu gedurende
eenige jaere gevolgt is geweest.

[in marge: Versouck van die van Muijen]
Aangaende die requeste van die van Muyden ende 't versouck daerinne gedaen: vint die vroetschap goet dat men haer octroy noch
voor den tijt van xx jaeren zal verlangen ende ooc gonnen een vrije
jaermarckt van de magere beesten mits dat die ingaen zal den ien
dach van may ende niet eerder, ende dat gedurende xiiii dagen off drie
weken ende dat men 't verder versouck sal offslaen.

[in marge: Josyna van Brederoede]
Beroerende de requeste van jouffrou Josyna van Brederoede daerop zijne Extie bij zijne apostille versouckt an de magistraten van desen
quartiere dat zij denselven Josyna boven die l guldens haer jaerlix
gegont nogh jaerlicx tot haer onderhout xxxv guldens souden willen laten
volgen: ende goetgevonden dat men 't selve zal offslaen.

[in marge: Reyn Jansz. van Monnickedam]
Belangende die requeste van Reyn Jansz. van Monnickedam daerinne hij versouckt betalinge van sijn huys ende lijnbaen, anno LXXIII deur
bevel van burgermeesteren van Monnickedam offgebrant: is goetgevonden
dat men denselven sal renvoyeren an de magistraet van de Monnickedam.
[in marge: Van de iiiic off vc guldens bij die van Wieringe totte schans verschoten]
Ende angaende die van Wieringen versouckende remboursement van de
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iiij of vc guldens tot reparatie ende opmakinge van de schans aldaer verscoten,
vint die vroetschap goet dat men hemluyden van de voors. penningen zo verre
die opmakinge van deselve schans deur last van zijne Extie ofte
staten is gesciet, sal rembourseren ende brengen in de liquidatie die men
mit die van Suythollant doen zal, ende bij gebreke van deselve last,
dat men hemluyden haer versouck sal ontseggen.

[in marge: Jacob Dircxz. opten dachvaert tot Hoorn]
Is voorts Jacob Dircxz. burgermeester gecommitteert omme opten dachvaert
tot Hoorn te compareren die voorgaende resolutien voor advys inne
te brengen daerop ende andere voorvallende saecken te resolveren ende
hem te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Antwoort opte pointen bij Willekes overgelevert]
Up huyden den eersten septembris anno 1590 in communicatie van de vroetschap
gelyt zijnde sekere missive van de Staten van Hollant mit sekere bijgevoegde
pointen daerop resolutien opte vergaderinge den iiien deser in den Haege
geleyt, innegebrocht sullen werden, ende eerst belangende het antwoort
bij de staten geconcipieert opte pointen ende artikelen bij de ambassadeur van haere
majesteit, Thomas Willekes, den xxen july lestleden overgelevert: heeft die
vroetschap 't selve geconcipieeerde antwoort goetgevonden; auctoriserende
haere gedeputeerde opten dachvaert gaende 't selve te avoyeren, ende niettemin
haer te moegen conformeren den meeste ende beste stemmen, zo dit antwoort
aengaende als 't gunt geconcipieert is opte pointen den xxven july bij deselve
Willekes overgegeven.

[105verso]

[in marge: Navigatie op westen]
Auteriseert oic die vroetschap haere gedeputeerde op ten dachvaert gaende
haer te conformeren mette meeste stemmen, nopende die navigatie ende
handelingen op westen.

[in marge: Hoe men tegens de ligeurs zal procederen]
Voorts off men tegens den ligeurs van Vrankrijck als vijanden off
bij arreste off represalien op haere goeden sal procederen voor die restitutie
ende reparatie van de schade bij henluiden den ingesetenen desen landen angedaen,
vint die vroetschap goet datmen tegens de selve Ligeurs als vianden
zal procederen.
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[in marge: Antwoort opte prositien van de Cheur ende Fursten van Duytslant]
Belangende ’t antwoort dat gegeven sal worden ande gesanten van de Cheur
ende Fursten van Duytslant op haere propsitien ut supra1, auctoriseert die
vroetschap haere gedeputeerde op ten dachvaert gaende haer in desen ten
conformeren den meeste ende beste stemmen.

[in marge: d' Brieven van verbant over te leveren]
Autoriseert voorts die vroetschap haere voorsz. gedeputeerde om
te moegen overleveren die brieven van verbande nopende die
hanthoudinge van de gemeene middelen.

[in marge: Van de bieren die bij de burgeren ingeleijt worden]
Aengaende die bieren die bij de burgeren ingeleijt worden vint
die vroetschap goet dat men sal volgen den ouden voet, niettemin so
die meeste steden den nieuwe voet ampleteren dat die gedeputeerden
haer sullen moegen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Is van de secretaerissen opte dachvaert]
Is voorts een van de secretarissen gecommitteert op ten dachvaert den iiien
deser maent septembris in Den Haege geleyt te compaereren die voorgaende
resolutien inne te brengen daerop ende andere voorvallende saeken te
helpen resolveren ende hen te confomeren den meeste stemmen.
[in marge: Noch een cste penningen]
Is mede geresolveert dat men om te vervallen die geconsenteerde
contributien over die verpondinge noch een ce penningen sal ommeslaen
onder die huysen ende panden binnen deser stede ende jurisdictie vandien
staende ende gelegen.

[in marge: Rapport]
Op huyden den xixen septembris anno 1590 soe heeft Lobbrant
Jacobsz. Coren secretaris, rapport gedaen ande vroetschap collegialiter
vergadert zijnde van ’t gundt opte leste dachvaert verhandelt is.

[in marge: Impost van de bieren te verpachten opte oude voet]
Is voorts naer lange communicatie opte verpachtinge van de gemeene
middelen ende sonderlinge opten impost van de bieren gehouden off men die
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selve sal laten doen opte oude voet off opte nieuwe voet als
tot xvi stuivers op alle bieren, ’t sij dick off dun, die bij de burgeren geen tappers
weesende ingeleyt sullen worden, bij de meeste stemmen goet gevonden
dat men de selve impost noch voor ses ancomende maents opte
oude voet verpachten zal.

[in marge: Mit die van Westvrieslant]
Heeft voorts die vroetschap goet gevonden die artikelen die geconcipieert
zijn om opte selve mit die van Hoorn, Enchuysen ende Medemblick te
handelen ende dat men als docter sal screyven ten eynde die magystraten
van de selve steden geliefde hier te compareren om van de selve sake
te handelen.
1.

ut supra – als hiervoor, als boven
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[in marge: ’t Loon van de vrachten op 't Amsterdammer veer]
Is voorts ’t loon van de vrachten op’t Amsterdammer veer op’t
versoeck schippers verhoocht in eenige pointen sulcx hiernae volcht, van de een hondert blaeu hout iii gulden, een hondert
claphout vi stuivers, een hondert groff souts ’t sij Spaens of brouwaets
iiii gulden x stuivers, een last tarw xiiii stuivers, een last rogge xii stuivers,
haver, garst ofte mout xi stuivers, die seepsieders als ’t last x stuivers
’t last as van de grove tonnen als comans as xv stuivers halff lasten
nae advenant ende beneden ‘t half last van de tonne 15 stuivers een duysent
hoepen vii stuivers, een vet gemeest calff iiii stuivers, ’t hoet smeercolen ’t zij luttel
off veel vii stuivers mits dat alle die schippers gehouden sullen sijn
haer te reguleren nae die caerte zo wel in ’t ontfangen van ’t loon
als oic voir plaetse te behouden voor xv personen opte verbeurte
van ses gulden voor de offisier ende in een jaer ‘t veer niet te moegen
gebruycken.

[in marge: Gecommitteerde om mit die van Haerlem te handelen]
Op huyden den viiien octobris anno XVC ende XC heeft die vroetschap
gecommitteert ende volcomende last gegeven Jacob Dircxsz. ende Claes Matheusz.
oudt burgermeesteren in die tijt Reynier Cromhout oudt burgemeester, Doedt Jansz.
van Medemblick ende Harck Jansz. van Houthum, mits d’absentie
van meester Adrieaen Anthonisz. ende omme op morgen te trecken in de Beverwijck
ende aldaer mitte gecommitterden der stadt Haerlem eyntelick aff te
handelen het different ofte questie tuschen dese stede ende den stadt
Haerlem nopende de reguliere landen uuytstaende, gevende de selve gecommitteerdens absoluten last omme in’t gunt voorsz. is alles te doen ende
te handelen ende sulcx sij bevinden sullen te meeste dienste ende voordelen
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deser stede te strecken.

[in marge: Visatators van de rekeningen de anno 89]
Sijn voorts geordonneert ende gecommittert IJsbrant Allertsz. ende Jan
Cornelisz. Comans, Reynier Cromhout, Gerrit Coren, Cornelis Mathijsz. sr.
ende Jan Claesz. quinting tot visitators van de rekeninge van Dirck
van Foreest tresorier van de jaeren LXXXIX, mitsgaders van de
fabryckmeesteren van de selven jaeren.

[in marge: Beroerende de beslichtinge van het different tusschen die van Dordrecht ende
Amsterdam nopende d’ egentom van de sententie van den stapel]
Op huyden den xxen dach octobris anno XVc ende ’t negentich. In
communicatie van de vroetschap geleyt sijnde seeckere missive van de
gecommitterde raden van Staten van Hollant met seeckeren
bij gevouchde poincte, waerop inde vergaderinge van de edelen
ende gedeputeerdens van de steden van de selven landen die xxien deser
In den Haege geleyt resolutien innegebracht zullen werden, ende
eerst belangende het poinct van dat het different tusschen die
van Dordrecht ende Amsterdam ontstaen nopende depentie
van de sententie vandien stapel soe veel die Rijnsche wijnen
aengaet, tot noch toe bij accoorde nyet beslicht heeft connen
werden etc. Ende dat daeromme daerop naerder gelet ende
geresolveert sal moeten werden sulcx als ten meesten dienste van de landen
ten conseriatie van eens yegelicx gerechticheyt sal bevonden werden
te behoiren, heeft die vroetschap hier gedeputeerden gelast
ende geauctoriseert omme hen in desen moge conformeren den meeste
stemmen.

[106verso]

[in marge: Beroerende de continuatie van de collegien van de admiraliteyt ende die personen
daer inne dienende ofte nominatie van anderen]
Aengaende het tweede poinct om te helpen, adviseren ende
resolveren, soe opte continuatie van de collegien van de admiraliteyt
die bij voirgaende resolutie alleenl, totten eerste novembris
eerstcomende toe sijn gecontinueert, als oick de personen die daer
inne sullen werden gecontinueert ofte van nyeuwe gecommitteert
ut supra heeft de vroetschap goetgevonden de continuatie van de
collegie superintendent ter admiraliteyt als de anderen
collegien particulier tot Amsterdam ende Rotterdam
residerende, mitsgaders de personen daerinne dienende voirdien tijt
van ses eerstcomende maenden, maer wat aengaet die
bedieninge ende het beleyt van de saecken de admiraliteyt
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vallende in deses quartieren, heeft die vroetschap haer
gedeputeerde gelast te verclaeren dat de selve goet
vindt dat de saecken vandien beleyt ende bedient sullen werden
bij den collegie van de gecommitterden raeden van deses quartieren
sulcx het geduyrende d’oorlogen meest gebruyct is geweest
om ’t landt van onnutte costen te subleveren, ende soo hij
’t selve nyet en sal comen staende houden, ende dat de staten
goet vinden in deses quartieren meede een collegeie particulier
daer toe te gebruycken, dat hy in sulcke gevallen daer
inne sal mogen bewilligen mits dat die van Alcmaer in
conformite van voirgaende resolutie van de staten meede haeren
gecommitteerde sullen hebben inden selven collegie.

[in marge: Die staet van de beleydinge van die van d’admiraliteyt overgesonden om
geexamineert te werden]
Op het derde poinct daer meldinge gedaen wert van dat
bij veelen verstaen wert datmen die saecke van de admiraliteyt
bijsunder upte binnenstroomen ende wateren tot minder costen
ende meerder dienst van de lande soude comen beleyden als tot
noch toe gedaen is, ende datmen daeromme den staet ende
jegenwoirdige beleydingen van de voirs. admiraliteyt daer van
dubbelt overgesonden is sonder werde geexamineert, ut supra heeft
de vroetschap haer gedeputeerde gelast omme den selven
staet te helpen examineren ende in’t adviseren ende resolveren
opte selve ende ’t wirde inhouden van ’t selve poinct hen
te mogen conformeren de meesten ende beste stemmen.

[in marge: Den staet van de laeste gedaen verpachtinge van de gemeene middelen
overgesonden om geexamineert te werden ende daer volgende de lasten van de oorlogen te
mogen dresseren ut supra]
[in marge: Item van het draegen van een extraordinaris consent van l stuivers lxm guldens]
Aengaende het eerste lidt van het iiiide poinct nopende het
examen van de staet van de laest gedaene verpachtingen van de
gemeene middelen ende andere contributie omme de lasten
van die oorlogen te lande werde naestcomende ses maenden
daer mee te mogen dresseren soo veel mochelick is, heeft
die vroetschap haer gedeputeerde gelast omme hem daerinne
te mogen conformeren die meeste stemmen, ende nopende
het iide lidt van ’t selve poinct van dat geadviseert ende
geresolveert sal moeten werden (omme alle confusie te
voircomen in den staet van de lande) op het dragen van een
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extraordinaris consent van l off lxm guldens, heft die
vroetschap haer gedeputeerde gelast hier op te aenhoiren
de advisen van d' edelen ende andere steden, ende op wat voet
dese peningen. gevonden souden mogen werden, ende ’t selve aen sijne
principalen overscrijven, omme daer nieu daerinne sulcx gedaen
te werden als naer behoiren.

[in marge: d' Imposten opte wolle ende linnen laekenen bij de vroetschap geconsenteert ende
die impost van de vier stuivers opte tonne vreemde ende twee stuivers upte tonne binnen
gebrouwen bieren, item opte wijnen is affgeslagen]
Belangende die middelen ofte imposten genoempt omme mette
innekomen vandien eenige betaelingen te doen van de oude schulden
van de generaliteyt, ende eerst de impost opte wolle ende
linne zaeckenen, is bij de vroetschap goetgevonden dat men inde
imposten vandien sulcx de genoempte ende voirgeslagen zijn, sal
bewilligen, ende de handt daer aen houden dat de selve in ’t reyn
gebracht sullen mogen werden, doch indien die van Zeelandt
swaricheyt maecken omme inden impost opte wolle laekenen
te verwilligen ofte te consenteren, dat men in sulcken gevallen
die selve sulle mogen laeten volstaen mette betalinge van
haer quota jegens ’t gundt die selve impost volbrengen
sal, ende dat men des nyettemin den selve impost over die
andren provintien sal practiseren, ende wat aengaet de
begrootinge van de selve imposte ende hoe hooch die gestelt
sullen werden heeft de vroetschap haer gedeputeerde gelast
omme hem dienaengaende te conformeren de meeste stemmen
maer wat aengaet d’impost van de vier stuivers opte tonne
vreemde ende twee stuivers opte tonnen binnen gebrouwen bieren
van twee gulden ende daerenboven, item van xxx stuivers opte
aem Rynsche ende Spaensche wijn, ende xx stuivers op een ophooft
Franse wijn tot laste van de tappers, is bij de vroetschap
’t selve affgeslagen.

[in marge: De verhooginge van de helft van de impost opte consumptie van ’t sout
affgeslagen]
Aengaende het poinct off men den impost opte consumptie van
’t sout nyet de helft en soude mogen verhoogen tot betalinge van de
particuleren schulden van lande van Hollant ende Westvrieslant
heeft de vroetschap om redenen, daer inne nyet connen
verwilligen ende ’t selve affgeslagen.

[in marge: Den impost opten steen die uut het landt gevoert werde geconsenteert]
Item off men ten selven eynde nyet en soude mogen practiseren
seeckeren impost opten steen die inden lande gebacken ende
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uut desen lande vervoert sal werden, heeft de vroetschap
inden selven impost verwillicht ende geconsenteert.

[in marge: Om vijftich duysent ponden opte brengen, die helft opte voet van de repartitie ende
d’andere helft van de verpondinge binnen de muyren van de stede]
Op het poinct bij ’t welcke versocht werdt dat de stede
opte voirs. middelen souden willen opbrengen binnen drie ofte
vier eerstcomende maenten de somme van vijftich duysent ponden
d’ eende helft opte voet van de repartitie ende d’ ander helft

[107verso]

opte voet van de verpondinge binnen de muyren van de steden
omme daer mede met goede ordre ende kennisse eenige betalinge
gedaen te werden aen de notelicxste schulden, etc., heeft die
vroetschap goet gevonden ende geresolveert dat de verpachtinge
van de voirgeslagen middelen die ingewillicht sullen werden
alvoiren gedaen ende stadt vandien aen de steden sal werden
overgesonden omme alsdan meede op 't furnissement van de
penningen by dese versocht gelet ende geadviseert te werden naer
behoiren.

[in marge: dat men naerder moet letten opte gescriften bij de Duytsche gesanten overgegeven
alse hen met het gegeven antwoerdt bij doen gevoecht]
Aengaende dat de Duytsche gesanten haer nyet en hebben
gecontenteert met het antwoorde hen gegeven, ende dat om
seeckere redenen ende confidentien nodich is bevonden naerder
te letten opte gescriften bij hen overgegeven, etc., heeft de
vroetschap haer gedeputeerde gelast omme hem hier
inne te mogen conformeren de meeste stemmen.
[in marge: Meerder te letten op 't geproponeerde vanwegen de Conincklycke Mat van
Engelant aengaende de navigatie op Spangien. Hoe men jegens de steden ende ingesetenen
van Vranckrijck houdende de pertie van de ligeurs sullen procederen]
Gelijck hij hem oick den meeste stemmen sal conformeren
aengaende 't poinct van dat naerder gelet ende geresolveert sal
moeten werden op 't geproponeerde vanwegen de Conincklycke Mat
van Engelandt nopende de navigatie ende handelinge op
westen, maer wat aengaet 't poinct van de handelinge ende procidueren
met ende jegens de stede ende ingesetenen van de Vranckrijck
houdende de pertie van de ligeurs, etc., heeft die vroetschap
gepersisteert bij voirgaende resolutie te weten dat men jegens
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de selve als vianden sal procederen.

[in marge: Een president te kiesen inden provintialen Hove van Hollant in plaetse van de
overleden heer van der Mile]
Beroerende het poinct van dat gelet geadviseert ende
geresolveert sal dienen op het stellen van een president
in den Hove provintiael van Hollandt in plaetse van den
overleden heere president van der Mile, heeft de vroetschap
haer gedeputeerde gelast om in dese te hooren de wijsen
van d' andere steden ende de naemen van de personen die daer
toe voirgeslagen sullen werden ende de selffde aen de vroetschappe
overscrijven omme daer nae wijders daerinne geprocedeert
te werden als naer behoiren

[in marge: Goede ordre te stellen met goede ende bequaeme offitiers te stellen binnen
Worrichem ende het Landt van Altenae]
Belangende het stellen ende inveuren van goede ordre binnen
der stede Worrichem ende het Landt van Altena ende
van goede notelicke ende bequaeme offetiers etc., heeft de
vroetschap haer gedeputeerde gelast omme hem in dese te
mogen conformeren de meesten stemmen.

[in marge: Aengaende het geschil tusschen burgermeesteren ende regeerders der stadt Leijden
ter eenre ende den dijcgraeff ende hooge heemraeden van Rijnlandt ter andere zijde]
De voirs. gecommiteerde sal hem oick conformeren de
meeste stemmen int resolveren in der saecke beroerende de
differentien tusschen de burgermeesteren ende regeerders der stadt
Leijden ter eenre ende den dijkgrave ende hoege hemraeden van
Rijnlandt ter andere syde uutstaende
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[in marge: Beroerende de conservatie van de Diemer dijck]
Aengaende het poinct van de conservatie van de Diemer dijck
die in den laetsten hoogen vloet in groot peryckel is geweest,
etc., heeft de vroetschap van gelijcken haer gedeputeerde
gelast, omme hem hierinne te mogen conformeren den meeste
stemmen

[in marge: Hoe men sal voirsien ende wat best sal dienen, gedaen omme te verhoeden alle
inconvenienten1 die uut het wassen ende toenemen van de differenten onder verscheyden
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steden staen te verwachten]
Op het laetste poinct van dat generalicken geresolveert sal
moeten werden, wat sal dienen gedaen jegens dies dat mits
het wassen ende toenemen van de differenten onder verscheyden
steden, bij pertien in sulcker wijse ter oirsaecke vandien
gehandelt ende geprocedeert werdt, dat schadelicke inconvenienten
daer uut staen te verwachten opte meer naedemael zij
schijnen hen noch de ordinaris justitie, noch de decisie
van zijn Extie, noch submissie nog andere ordentlicke
wegen nyet te willen onderwerpen, etc., heeft de vroetschap
haer gedeputeerde gelast, omme metten edelen ende
gedeputeerden van d' andere steden te raemen ende te
concepieren op 't behaegen van elcx sijne principalen seeckere
voet ofte middel daer toe best dienende waer door men
tot decisie ende beslichtinge van de differenten alreede tusschen
de steden ontstaen ende noch te ontstaen sal moge
geraeken

[in marge: Doed Jansz. op ten dachvaert]
Is voirts Doed Jansz. Medenblick, raedt ende oudtschepen
deser stede gecommitteert, op ten dachvaert den xxien deser
maendt octobris in den Haege geleyt te compareren
de voirgaende resolutien inne te brengen, daer op ende
andere voirvallende saecken te helpen resolveren ende hem te
conformeren de meeste stemmen
[in marge: Nopende d' innehoudinge van de xcviim guldens in desen quartiere jegens dat de
van Zuydthollant van de jaere LXXXV incluys van elcke cleyne verpondinge gecort ende
innegehouden hebben xxm gulden]
Op huyden den xiien dach decembris anno XVC ende 't negentich
in communicatie van de vroetschappe deser stede geleyt ende
bij de selve gedelibereert sijnde op ten inhouden van seeckere
missive van zijn Extie van de laetsten novembris laestleden
bij de welcke zijn Extie hem beclaecht van dat bij de steden
van dese quartiere voirgenomen werdt van de contributien
in dese jaere ommegeslaegen ende ingewillicht, inne te houden
de somme van seven en 't negentig duysent guldens, uut
saecke van een different van de verpondinge in den jaere LXXXIII
ontstaen etc., ende deselve zijn Extie voirts versoeckende
is (mits d' importantie van der saecke ende dat door
't inhouden derselver penningen geschapen sijn te volgen seeckere
muyterien onder 't volk van oirloge ende andere inconvenienten
hier op den erentfesten mr. Jan van Olde Barnevelt
advocaet van Hollandt ende mr Nicolaes Bruyninck, raedt
ordinaris van zijn Extie, die van gelijcken neffens de
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1.

inconvenient - bezwaar, ongemak

[108verso]
[in marge: Op ten 19en decembris 1590 heeft die vroetschap gepersisteert bij de resolutie hier
besijden, ende dat men 't selve aen Calff sal overscrijven ende dat hij sal arbeyden om d'
andere steden daer toe te bewegen, ende zo 't selve niet en can geschien dat hij in dien gevalle
(op dat 't land deur die diversiteyt van de opinien, ende 't inhouden van de penningen in geen
inconvenienten en gevallen) sal volgen die geene die d'onsse resolutie naestcomen off die de
meeste penningen willen opbrengen]
voirs. brieven van credentie aen burgemeesteren tot dien
eynde mondelinge propositie ende versoeck hebben gedaen,
te willen bejegenen met een corte ende vruchtbaerige
resolutie ende volgende dien van 't voirnemen van de
innehoudinge der voirs. penningen te desisteren, soo is 't
dat de voirs. van de vroetschappe (hoewel sij in hun
regardt van deser stede wegen ende der landen hier
ontrent gelegen wel goede redenen souden hebben omme
bij de resolutie nopende d' innehoudinge van de voirs. penningen te
persisteren in regardt dat de landen hier ontrent ende
aen duyn gelegen in aensieninge van andere landen
te seer mette verpondinge sijn beswaert ende dat de
van Zuydthollandt jaerlicx van elcke cleyne verpondinge
sedert den jaere LXXXIIII innegehouden ende gecort hebben
xxm guldens, nochtans omme te bethoonen haer goede
affectie die sij tot deser landen ende sijnder Ex.tie dienst
sijn draegende voir ditmael verwillicht hebben in 't
furnissement van de voirs. somme, onder expresse
protestatie nochtans van dat de van Alcmaer door desen
nyet en verstaen geprejudiceert ofte geinteresseert te
sijn van haere actie van interest die sij ter saecke
van de voirs. beswaernisse ende gedaen cortinge van de
van Zuydthollandt, alle tijt hebben gesustineert ende
gepretendeert ende dat sij mits die nyettemin tevreden zijn
met de van Zuydthollandt aengaende het voirs. different
ende voirgemelde pretensie te comen ofte treden in
conferentie voir sijn Extie ende andere neutrale
heeren ofte personen uut beyde quartieren ende bij de
zelve het voirs. different soo van de voirs. cortinge
bij die van Zuydthollandt tot desen daege toe gedaen
ende 't gundt de van desen quartiere van de contributien
die in toecomende tijden sullen werden ingewillicht, daer
jegens behoiren te corten ende inne te houden, alsoick
hoe die van Zuydthollandt ende die van desen quartiere
van nu voirtaen hem in desen sullen hebben te draegen,
te laeten beslichten ende decideren. Protesterende die
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van de vroetschappe voirs. van dat zij in toicomende
tijden nyet en dencken in eenige extraordinaris
contributien te verwilligen voirdat het selve
differente sal wesen aff gedaen ende gedecideert.
versoekende dat zijn Extie ende de heeren Staten
van Hollandt van desen sullen werden verwitticht.
109
[in marge: Dat men d' erffgenamen van Claes Harcxs den erffpacht van de dobbelaers weydt
sall doen betaelen aen de thesaurier der stede Alcmaer ende nyet aen handen van den d'
rentmeester van Vroonen]
Ten daege voirs. heeft de vroetschappe burgermeesteren
gelast ende geauctorseert omme de erffgename
van Claes Harcxs saliger in zijn leven burgermeester deser
stede te interdiceren dat sij den erffpacht van de
dobbelaers weydt tot lxx gulden 's jaers, verschijnende
alle jaeren up petro ad cathedrum van nu voirtaen
nyet meer en sullen betaelen aen de rentmeester van de
Vroonen gelijck sij tot noch toe gedaen hebben, maer aen
handen van de thesaurier deser stede ende dat men
den voirs. erffgenaemen van deser stede wegen
sal verlenen ofte doen hebben acte ofte brieven van
omme hen van alles dat hen ter saecke van desen
souden mogen opcomen ende bejegenen costeloos ende
schadeloos te indemneren ende te ontheffen.

[in marge: Fabryckmeesteren elcx voir desen jaere geaccordeert xxii gulden boven haer
ordinaris sullaris]
Is voirts fabryckmeesteren deser stede in regardt van haere
groote excessive moseyte moeyten voir desen jaere in de
fabrycke gedaen sonder te trecken in consequentie,
boven haeren ordinaris sullaris voir desen jaere
geaccordeert elcx de somme van xxii gulden maeckende
voir elck van hen beyden xl gulden.

[in marge: De aennemers van de diepinge van de Nyeuwesloot eens toegeleyt ende
geaccordeert lxxv guldens]
Heeft voirts de vroetschap de aennemers van de diepinge
van de Nyeuwesloot uut gratie gegunt ende geaccordeert
de somme van lxxv gulden eens, off ingevalle de
selve haer aengenomen werck begeren op te maecken
zijn de van de vroetschappe te vreden (het selve volbracht
sijnde) henluyden ten volle te contenteren ende de penningen
van haer bestedinge te doen betaelen.
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[in marge: Die perdicanten elcx een vrije woninge off l gulden in plaatse van dien]
Op huyden den 17 decembris anno 1590 soe es bij de vroetschap
den dienaren des Godlicken woorts boven die iiiic gulden 's jaers
noch gegont elcx een vrije woninge off die geen woninge
van de stadt en begeert vijftich gulden 's jaers in plaetse van dien
ende dat in regart van de dieren costelicken tijt.

[in marge: Willem Cornelisz. geaccordeert een olymolen te stellen aen 't Seggelis]
Heeft voorts die vroetschap Willem Cornelisz. olyslager gegont
dat hij een olymolen sal moegen stellen bij oosten die papiermolen
aen 't Seggelis mits dat hij die selve molen niet sal mogen gebruycken
tot vollen noch coorn te malen ende dat hij die selve molen in
tijde van noot off pericule van de viant tot vermaninge van burgermeesteren sal moeten offbreken op pene van de brant.

[109verso]

[in marge: Continuatie van de convoye ende licenten gedecimeert tot vervallinge van de
oncosten van der oirloge te waeter ende off men eenige vandien nyet en soude mogen
augmenteren, etc.]
Op huyden den laetsten dach decembris anno XVC ende
't negentich in communicatie van de vroetschappe geleyt sijnde
seeckere missive van de gecommitteerde raeden van de Staten
van Hollandt van de xviien deser maendt, mitsgaders twee
missiven van zijn Extie d' eene van de iiiien, d' ander van den
vien der selver maendt bij de welcke d' edelen ende
steden van Hollandt ende Westvrieslandt bescreven ende
versocht werden haer gedeputeerdens te willen senden in den
Haege ter vergaderinge van de voirs. staten mette resolutien
opte poincten van bescrijvinge in dit ende d' andere naere 't gene
bladeren vervaet daer beneffens overgesonden, jegens den naest
laetsten deser maendt decembris, omme des anderen daechs
in besougne getreden te werden, etc., heeft de vroetschap
op 't eerste poinct (bij 't welcke versocht werdt dat d' edelen
ende steden souden comen gelast ende geresolveert eerst opte
continuatie van de consente van de convoyen ende licenten tot vervallinge
van de oncosten van der oirloge te water gedestineert, misgaders
omme de selve convoyen ende licenten sulcx te augmenteren
ende bij goede placaten ende ordonnantien te doen administreren
als tot dienste van de lande ende conservatie van de navigatie
handelinge ende tracfycque inde selve sal bevonden werden te
mogen geschieden alles tot beter beleydinge van de oirloge
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te water, resistentie van des viants aenslaegen, veylinge
van der zee, etc., haer gecommitteerde gelast omme hem nopende
de continuatie van de convoyen ende licenten sulcx die
geconsenteert sijn ten eynde als voiren, als oick de augmentatie
van dien met de edelen ende andere steden te mogen
conformeren, ten waere de caes, boter ende sout sulcx
werden beswaert dat hij hem daer inne beswaert vondt in
welcken gevalle hij rappoort sal mogen nemen.
[in marge: Roerende 't consent inde iic xxxm guldens ter maendt, ordinare ende vijffhondert
duysent guldens opten ordinarie beyde over de contribuerende provintien]
Aengaende het iie poinct bij 't welcke versocht werdt continuatie
van 't consent van de quote van de van Hollandt inde somme van
ontrent tweehondertdartich duysent guldens over de contribuerende
provintien ter maendt, bedraegende met de quote van de van
Westvrieslant ontrent hondert achtenveertich duysent guldens
ter maendt, mitsgaders consent van de quote van de van Hollandt
ende Westvrieslandt inde somme van vijffhondert duysent ponden de over de
contribuerende provintien, bedragende ontrent drie hondert twee ende
twintich duysent guldens omme daer meede tot verstarckinge van
een veltleger aen te nemen ende voir een tijt van seven maenden ter
betaelen boven de knechten in dienste sijnde vijffhondert paerden ende
ofte ruyteren ende drie duysent soldaten ende andere lasten daertoe nodich
wesende, etc., heeft de vroetschap aengaende het eerste lidt van
't selve poinct nopende de contenuatie van de gerepartieerde lasten
bedragende voir de quote van de van Hollandt ende Westvrieslant
ontrent hondert xlviiim guldens ter maendt haer gedeputeerde
110
gelast omme daer inne te mogen consenteren ende nopende het iie
lidt van de quote van die van Hollandt ende Westvrieslandt int
extraordinaris consent bedragende ontrent iiic xxiim ponden
heeft de vroetschap haer gedeputeerde gelast omme desen aengaende
te aenhoiren d' advisen van de edelen ende andere steden als oick
de voirgeslagen die gedaen sullen werden omme de selve penningen
te mogen vinden ende de selve den vroetschappe over te
scrijven omme de selver gesien alsdan voirder daerop geadviseert
te werden sulcx sij bevinden sullen te behoiren

[in marge: De continuatie van de gemeene middelen, etc.]
Nopende het derde poinct handelende van de continuatie van de gemeene
middelen jegenwoirdichlick loop hebbende ende van de selve
alomme op eenen eenparigen voet volgende de unie te doen
heffen ende ontfangen op alsulcke ordonnatien als ten
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meesten dienste van den lande sal bevonden werden
practicabel te wesen, omme alsoo de penningen tot de voirs.
versochte consenten nodich ten minsten quetse van den
lande ende ingesetenen te mogen opbrengen, etc. heeft
de vroetschap haer gedeputeerde gelast te bewilligen
in den continuatie van de gemeene middelen jegenwoirdichlick
cours ende loop hebbende, mits dat de selve alomme
eenpaerlyck ende volgens d' ordonnantien op elcke spetie vandien
gemaect, geheven sullen werden.

[in marge: Beroerende de verhooginge van eenige middelen ofte invoeringe van eenige andere
nyeuwe middelen]
Wat aengaet het vierde poinct van off men eenige der selver
middelen tot vervallinge van de notelicke lasten van der
oirloge voir den aenstaende jaer nyet en souden mogen
verhoogen boven den voet in den voirleden jaer gebruyct
ofte eenige andere nyeuwe middelen generalicken daer
toe inne voeren, heeft de vroetschap haer gedeputeerde
gelast omme te verstaen wat middelen aldaer voirgeslagen
sullen werden dienen augmenteren inne voeren souden mogen
consenteren, dan sal den vroetschappe van alles
adverteren ende overscrijven omme alsdan naerder daer
op gelet te werden

[in marge: Beroerende 't consent in de verpondinge voir den jaer XCI sulcx in de jaeren
LXXXIX off XC geconsenteert is geweest]
Op het vijffde poinct bij 't welcke versocht werdt omme
ten eynde voirs. ende tot betalinge van het jaer renten
't welck den steden in den jaere XCI van haer gedaen leninge
verschijnen sal, item tot betalinge van de interresten
van de opgelichte penningen bij de ontfangers genegotieert,
vervallinge van de logysgelden, turff, kaerssen, notelicke
forteficatien inde landen van Hollandt ende Westvrieslandt
ende diergelycke opten ommeslach van de verpondinge van den
[110verso]
jaere XCI geassigneert, over de steden van
Hollandt ende Westvrieslandt op ten voet van de
verpondinge gelijcken ommeslach te consenteren als
in den jaere XVC LXXXIX off in den jaere XC geconsenteert
ende geheven is geweest, heeft de vroetschappe in
aensieninge van de hoegen noedt ende laste van den lande
verwillicht in den ommeslach van de verpondinge sulcx
de in den jaere LXXXIX off XC soo over de huyssen
als over de landen is geconsenteert ende geheven geweest, etc.
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behoudelicken ende met dier conditie dat de van
't Noorderquartier van de selve sullen mogen innehouden
de somme van xcviim vc ponden jegens de xxm gulden
die bij die van Zuydthollandt van elcke cleyne
verpondinge in de jaere 85, 86, 87, 88, 89 ende 90
innegehouden ende gecort sijn, ende dat voirts de van
Zuydthollandt in desen ommeslach van de verpondinge in den
jaere XVC eenentnegentich haer volle somme sonder eenige
cortinge sullen opbrengen ende furneren, off dat
anders de van 't Noorderquartier van elcke cleyne
verpondinge jegens de cortinge van XXm guldens bij
de van Zuydthollandt sullen corten ende innehouden
vijff duysent guldens.

[in marge: Ordre ende seeckeren voet te ramen opte veylinge van der zee ende binnen
stroomen]
Nopende voirts van dat eenige bescreven sijn hem op het
oirloge te waeter best verstaende omme sijn excelentie ende
de raeden superintendent te adviseren opte ordre
de in den aenstaenden jaere tot veylinge van de zeeë, rievieren
ende binnen stroomen sal dienen genomen ende onderhouden
ende dat daerop inde voirs. vergaderinge naer inhouden
van het seste poinct meede sal dienen geresolveert,
etc. heeft de vroetschap haer gecommitteerde
gelast omme hem in desen te mogen conformeren
de meeste stemmen.

[in marge: Off men de collegien van de admiraliteyt sal continueren, etc.]
Beroerende off men de collegien van de admiraliteyt
jegenwoirdich ingestelt sal contiueren ende
nyet te min resolveren wat personen daer inne verandert
sullen dienen, etc., off dan off het nyet dienstelicke
sal wesen een generael collegie van de admiraliteyt
neffens sijne Extie als admirael generael van een
competent getal te committeren, etc. persisteert
de vroetschap bij haer resolutie desen aengaende opten
xxen octobris laestleden genomen ende in den Haege
innegebracht.

111
[in marge: Continuatie ofte veranderinge van de geene die van wegen die van Hollandt ende
Westvrieslant in den Raedt van Staten besoungeren]
Beroerende de continuatie ofte veranderinge van de personen
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die uut Hollandt ende Westvrieslandt als raeden
van State sijn gecommitteert, vervadt in ‘t viiie poinct
van bescrijvinge heeft de vroetschap goet gevonden
de continuatie ofte in gevalle van eenige
veranderinge dat de gecommitteerde ter dachvaert
gaende in ‘t nomineren ende committeren van andere sal
aenhouden ende insisteren dat yemant van dese
quartiere daertoe gequalificeert (indien de jegenwoirdige
verlaeten mocht werden des sij ongaerne souden sien) daer
inne van nyeuws soude mogen werden gecommitteert
off dat hij anders in de veranderinge nyet en sal
consenteren.

[in marge: Beroerende de continuatie ofte veranderinge van de particuliere collegien van
Hollandt ende Westvrieslandt]
Op het negende poinct inhoudende dat insgelijcx
gedaen sal moeten werden in regardt van de particuliere
collegien van Hollandt ende Westvrieslandt
heeft de vroetschap haer gedeputeerde gelast
omme gheen veranderinge int collegie van dese
quartiere toe te staen ende wat aengaet 't collegie
van de gecommitteerde raeden in Zuydthollandt
dat de van Suydthollandt sulcx daer inne sullen
mogen doen als sij achten dat ten meesten dienste
van dien lande sal strecken.

[in marge: Acte geconcipieert bij welckers inhouden de different souden mogen werden
beslicht]
Nopende de acte geconcipieert ende aen de steden over
gesonden, naer inhouden van de welcke de differenten
tusschen de steden ontstaen ende indien lande onstaende
souden mogen werden gedecideert, breeder in ’t tiende
poinct van bescrijvinge gemeldet, heeft de
vroetschap de selve acte goetgevonden ende
geapprobeert.

[in marge: Roerende de beslichtinge van het different tusschen Dordrecht ende Amsterdam]
Aengaende het different tusschen de steden van
Dordrecht ende Amsterdam uutstaende 't welck in de
laetste vergaderinge noch nyet en heeft connen werden
beslicht, heeft de vroetschap haer gedeputeerder
gelast omme hem in desen te mogen conformeren de
meeste stemmen ende dat hij daer toe sal helpen
arbeyden dat het selve different bij de aldergevouchichste
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middelen ende mette meeste vreede sal mogen werden
beslicht.

[111verso]
[in marge: Bij wat middel het different tusschen Rotterdam ende der Goude desen soude
mogen werden beslicht]
Gelijck oick de gecommiteerde deser stede
gelast werdt te doen nopende de middelen om te come
tot beslichtinge van het different tusschen de
steden van Der Goude ende Rotterdam uutstaende
in ’t xiie poinct van bescrijvinge geroert.

[in marge: Vijftichduysent guldens te anticiperen]
Nopende de versochte vijftichduysent ponden die bij repartitie
ende anticipatie over den steden gevonden souden mogen
werden in minderinge van haer consent van de verpondingen
van de jaere XCI omme daermeede te vervallen de extraordinaris
d’ mans costen in de maenden van september ende october
laestleden in verscheyden exploicten van oirloge tot dienste
van de lande ende affbreck des viandts gedaen etc., waervan in de laetste vergaderinge meede bescrijvinge was gedaen
heeft de vroetschap daerinne verwillicht sooverre hetselve eenpaerlick bij alle de steden werdt goetgevonden
ende ingewillicht.

[in marge: Den inpost opte wollen ende linnen laeckenen tot betalinge van de schulden van de
generaliteyt]
Gelijck oick de vroetschappe heeft verwillicht ende
geconsenteert in de inposten upte wolle ende linnen laeckenen
in ’t xiiiie ende xve poinct van bescrijvinge respective
geroert omme daermeede betalinge te doen van de schulden
van de generaliteyt ende dienvolgende haer gedeputeerde gelast
omme desen aengaende te persisteren bij voirgaende resolutie
van de xxen octobris laestleden vanwegen de vroetschappe
deser stede in Den Haege innegebracht.

[in marge: beroerende de verhooginge van de inpost upte consumptie van ’t sout]
Ende wat aengaet de verhooginge van de inpost upte
consumptie van ’t sout, te weten van xx tot xxx stuvers
van de tonne, omme daermeede (boven den inpost van de opte ontgrondinge van de steen, huyspannen ende tegelen de uuten lande
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van Hollandt sullen werden gevoert) betalinge te doen van de
particuliere schulden van Hollandt ende Westvrieslandt in ’t
xvie poinct breeder gemeldet, ende waervan in de voirgaende
dachvaerte meede bescrijvinge is geweest, en heeft die
vroetschap alsnoch daerinne nyet connen verwilligen voirdat
sij sullen sien dat den jegenwoirdigen inpost upte consumptie
van ’t sout eerst eenpaerlicken over all in treyn sal wesen
gebracht, ende voirdat de imposten upte wollen ende linnen
laeckenen meede geconsenteert ende ingewillicht ende in treyn
gebracht sullen sijn.

[in marge: Vijftichduysent guldens versocht tot betalinge van de oude schulden]
Aengaende het xviie poinct bij ’t welcke de steden versocht
werden te comen gelast omme tot betalinge van de notelicxste
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oude schulden opte voirs. middelen het versochte consent
van vijftichduysent gulden in ’t geheel ofte deel up vijff
ofte ses maenden te betaelen, te consenteren volgende den voirgeslagen
voet in de voirgaende bescrijvinge etc., heeft de vroetschap
alsnoch daermee nyet connen verwilligen voirdat men sal
hebben gesien wat de verpachtinge van de middelen alreede
geconsenteert ende noch te consenteren sal bedraegen omme
’t selve gesien alsdan naerder daerop geadviseert te werden
sulcx men bevinden sal te behoiren.

[in marge: Van de verkiesinge van een president]
Nopende de nominatie ofte verkiesinge van een gequalificeert
persoon tot president in den Raede Provintiael ende, off
met bewillinge van zijn Extie alleenlick een persoon soude
werden vercoren ende gecommitteert, gelijck van de voirgaende
presidenten gedaen is geweest, dan off twee ofte meer
genomineert ende daeruut een bij zijn Extie vercoren soude
werden etc., breeder in ’t xviiie poinct van bescrijvinge verhaelt
heeft, de vroetschappe haer gecommitteerde gelast omme
desen aengaende te hooren d’ advisen van d’ edelen ende andere steden
ende oick particulierlicken te spreecken mette gedeputeerdens
van d’ andere steden van ’t Noorderquartier, nae welcken
hij in ’t nomineren van een president hem sal mogen vougen
ende voirts verclaeren dat de van Alcmaer goetvinden
dat, volgende den voirgaende voet, een president met bewillinge
van sijn Extie sal werden vercoren ende gecommitteert.

[in marge: nopende het weren van advocaten gedaen hebbende seeckeren eedt ende roomsche
306

affgoderije ende het senden der kinder ter scholen in de universiteyt de Coninck van Spangien
subject sijnde]
Aengaende het xixe ende laeste particulier poinct van bescrijvinge
vervatende in hem twee poincten, eerst dat daechlicx in den
Hoogen ende Provintialen Raeden als advocaten werden
ontfangen degheene die in universiteyten sijn gepromoveert
in dewelcke sij hem hebben moeten verplichten bij eede totte
roomsche affgoderije ende superstitien etc. ende ten tweeden
dat daechlicx uut dese landen gesonden werden scholieren
naer Loven, Dorwaij ende andere universiteyten staende onder
’t gebiedt des Conincx van Spangien etc. ende dat sulcx
nodich is dat de edelen ende steden comen geresolveert
ende gelast omme jegens de voirs. twee poincten behoirlick
te voirsien, heeft de vroetschap nopende het eerste lidt
goetgevonden dat de advocaeten, gedaen hebbende den eedt als
in ’t artyckel werdt geseyt, geweert behoiren te werden
dan sal de gedeputeerde deser stede hem beyde de voirs. leden
ofte poincten aengaende mogen conformeren de meeste stemmen.

[in marge: Doed Jansz. opten dachvaert]
Is voirts Doed Jansz. Medenblick, oudt-schepen ende raedt deser
stede, gecommitteert upten dachvaert den naestlaesten der
maendt decembris in Den Haege geleyt, te compareren in de voirgaende
resolutien voir advys inne te brengen, daerop ende alle andere
voirvallende saecken te helpen resolveren ende hem te conformeren
de meeste stemmen.

[112verso]
[in marge: iicm ter maendt over de contribuerende provintien in plaetse van de iicxxxm gulden
ter maendt voir date van desen geconsenteert]
Gedelibereert sijnde bij de vroetschappe deser stede
Alcmaer upten inhouden van seeckere missive van Doed
Jansz. Medenblick, gecommitteerde deser stede, upten dachvaert
in Den Haege van de xviiien deser maendt january waerop
hij versoect naerder last ende resolutie, heeft de vroetschap
aengaende het eerste poinct geresolveert dat de gedeputeerden
van deser stedewegen in conformite van het advys van de
edelen ende meest alle den steden (boven de iicm guldens
ordinarie over de contribuerende provintien ter maendt
aldaer bij hem ingewillicht in plaetse van de tweehondertdartichduysent guldens ter maendt daertoe hij gelast
was) meede sal mogen consenteren in de versochte seshondertduysent guldens extraordinarie meede over de
voirs. provintien, ende dat men ’t contingent ofte quote
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van de van Hollandt ende Westvrieslandt in de voirs.
respective sommen sal vinden uuten innecomen van de
gemeene middelen alreede ingewillicht ende noch inne te
willigen, mitsgaders uute verpondinge van de jaere
XVC een en ’t negentich, onvermindert de limitatie bij de
vroetschap deser stede gevoucht, neffens haer consent
in deselve verpondinge gedraegen. Actum den 21 january 1591.
[in marge: xxxiim Gulden versocht tot subsydie van de reparatie van de Diemerdyck]
Aengaende het tweede poinct meldende van de notelicke
reparatie van de Diemerdyck, waertoe volgens ’t rappoort
van de gecommitteerdens hen daerop geinformeert hebbende,
van noode soude wesen dat vanwegen ’t gemeen landt
tot opmaeckinge van ’t paelwerck betaelt ende
verstrect soude werden een subsidie van xxxiim gulden
up vier jaeren telcken viiim guldens, die de innegelanden
daeronder sorterende souden mogen innehouden van haere
verpondingen etc., heeft de vroetschap haer gedeputeerde
gelast hem desen aengaende te mogen conformeren de meeste
stemmen. Actum ut supra.
[in marge: De schutters van de nachtwacht te subleveren1]
Ten voirs. daege heeft de vroetschappe goetgevonden
ende geresolveert dat men de schutteren deser stede
bij provisie sal suspenderen ende bij aenneminge van vijff
ofte ses rotten van andere personen ten selven eynde daervan sal subleveren (ende dat men omme de betalinge
daertoe nodich sijnde te vervallen de rijcxste ende
vermogenste van deselve schutteren sal stellen up
eenich redelick maentgelt, blijvende nyettemin deselve
schutteren onder haer respective vendelen sulcx sij gestelt
sijn) neffens dewelcke sij haer op haer allarm
plaetsen ende in tijden van noodt met haer geweer sullen laeten
vinden volgens haere caerte.
1.

subleveren – lasten verminderen van

113

[in marge: De meelmolenaers haer loon verhoocht, elcke sac rog ende tarrewe met een
oertgen]
Is voirts den meelmolenaers binnen deser stede op haer
versoeck geaccordeert verhooginge van haer loon voir
308

’t haelen, maelen ende thuysbrengen, te weten van elcke sac
tarrewe een oertgen ende van elcke sac rogge meede een
oertgen ende meerder nyet, sulcx dat zij voirtaen van
’t maelen, ’t haelen ende thuysbrengen van elck last tarrewe
sullen ontfangen ende genyeten vier guldens ende tien stuvers,
te weten van elcke sac twee stuvers viii penningen ende
van yder last rogge drie gulden twaelff stuvers,
als van elcke sac twee stuvers.

[in marge: ’t Besounge van de gecomitteerdens deser stede mette steden Hoorn, Enchuysen
ende Medenblick geapprobeert]
Hebben voirts de van de vroetschappe, gehoirt hebbende
het gebesoungeerde van haere gecommitteerdens in der
saecke omme mette steden van Hoorn, Enchuysen ende
Medenblick te comen in accoordt ende verdrach tot desen
daege toe bij hen gedaen, alle ’t selve mits desen goetgevonden ende geapprobeert, welverstaende dat ter
rescriptie van de magistraeten van de voirs. steden de
poincten, differentiael gebleven, meede in de vroetschappe
voirgehouden, als dan sullen geleyt werden in naerder
deliberatie van de voirs. van de vroetschappe, omme daerop sulcx geadviseert ende geresolveert te werden als
naer behoiren.
[in marge: Jacob Dircxz. in ’t collegie tot Hoorn tot ien may]
Up huyden den tweeden dach february anno XVC XII hebben
de van de vroetschappe deser stede gecommitteert Jacob
Dircxz., oudt burgermeester, omme van deser stedewegen als
gecommitteerde in den collegie van de west Gecommitteerde
Raeden van Westvrieslandt ende Noorderquartiere neffens
de gecommitteerdens van d’andere steden te besoungeren
totten eersten may naestcomende toe.

[in marge: Dat burgermeesteren, schepenen ende vroetschappe beneden de lx jaeren de ronde
sullen doen, etc.]
Ten zelven daege is bij de vroetschap goetgevonden dat uute
burgermeesteren, schepenen ende vroetschappe beneden de ’t sestich
jaeren oudt sijnde, mitsgaders van de vier capiteynen van de
schutterijen deser stede, des nachts twee die ronde
sullen doen ende den wacht visiteren ofte besoecken, tot
welcken eynde hen het woordt bij den wachtmeester
zal werden gebracht, ende hebben voirts de van de
vroetschappe geapprobeert de ordonnantie ofte instructie
soe upten wachtmeester als de particuliere wachters respective
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gemaect.

[113verso]
[in marge: Doed Janss. rappoirt gedaen aen de vroetschap]
Up huyden den xiiiien february XVC een ende ’t negentich heeft
Doed Jansz. Medenblick den vroetschappe rappoirt gedaen
van ’t geene upten laetsten dachvaert in Den Hage gehouden
is gehandelt nopende de poincten waerop de voirs. dachvaert
was uutgescreven.
[in marge: In plaetse van de oude bogerbrug een steenen brug te maecken. Den xxiiien
february 91 heeft de vroetschap nyettegenstaende het versouck van de buyren bij de craen
ende andere ende haer vertoonde caerte bij dese resolutie gepersisteert.]
Ten selven daege heeft de vroetschappe goetgevonden ende
geresolveert dat men in plaetse van den bogerbrug die men
notelicken moet vernyeuwen, tot vergrootinge van den
vischmarct ende meeste commoditeyt ende ciraet deser
stede sal maecken ende leggen een steenen brugge hooch
uute water ontrent ses voeten sulcx dat Wieringer,
Texelsche ende diergelijcke schuyten daer door sullen
mogen vaeren, ende van sulcker breete als de gelegentheyt
ende ’t geryff totte vergrootinge van den vischmarct ende
anders best sall vereysschen.

[in marge: De tauxatie van de schutteren op maentgelt geapprobeert]
Heeft meede de vroetschappe ten selven daege geapprobeert
het besounge van de burgermeesteren gedaen an de tauxatie
van de schutteren op seecker maentgelt tot vervallinge
van de oncosten van de aengenomen wacht, welck
besounge bij burgermeesteren den capiteynen van de schutterije
bevoirens was ontdect ende gecommuniceert.
[in marge: Auditeurs upte reeckeninge van Pieter Thomasz., collecteur van de jaere XVC ’t
negentich]
Heeft noch die vroetschappe gecommitteert tot auditeurs
van de reeckeninge van Pieter Thomasz., collecteur van de
ce penning van de jaere XVC ’t negentich, Jan Cornelissoon
Comans, Jan Claess. Quinting, Cornelis Mathijsz. ende
Jacob Willemsz. Steenhuys.
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[in marge: Nopende het accoordt met die van Haerlem van de reguliers landen die de stadt in
pantschap heeft]
Heeft voirts de voirs. vroetschappe meede ten selven
daege goetgevonden dat men de saecke om met die van
Haerlem te comen in accoordt nopende de reguliers landen
die de stadt in pantschap heeft, wederomme door den
derden sall soecken te prepareren, ende indien men weder
met hen in communicatie compt, heeft de vroetschappe
in sulcken gevalle gecommitteert Reynier Cromholt ende
Gerrit Heyndrixz. Calff, burgermeesteren indertijt, Cornelis
Jansz. van der Nyenburch ende meester Adriaen Anthonisz.,
oudt burgermeesteren, mitsgaders Doed Janss. Medenblick, raedt
ende oudt-schepen, gevende deselve absolute ende
volcomen last ende macht omme deselve saecke eyntelick ende
ten vollen aff te handelen, soo haer ten meesten oirbaer
van de stadt goetduncken sall.
114
[in marge: De gaerenmarct aen de suydtsijde van ’t oude mannengastuys]
Up huyden den xxiiien dach february anno XVC een en ’t negentich
heeft de vroetschap goetgevonden ende geresolveert dat men
een besloten garenmarct sal maecken achter ende aen de suydtsijde
van ’t oude mannengasthuys, streckende oist ende west,
beginnende van ’t erff van Cornelis Gerritsz. waer ’t naest het
stadthuys aff westaen tot het school toe, ende dat men
daerinne sall maecken luyffens ten eynde de luyden drooch
met haere waeren daeronder sullen mogen staen.
[in marge: iic Gulden geaccordeert tot upmaeckinge ofte verbeteringe van de coocken van ’t
mannenghastuys ende leprooshuys]
Heeft voirts die vroetschappe de regenten van ’t mannengasthuys ende leprooshuys tot verbeteringe van de coocken
ende kelder van denselven huyssen uut des stadts beursse
geaccordeert die somme van tweehondert karolus guldens eens,
die hen over een jaer nae date deser uutgekeert ende
betaelt sullen werden, mits dat de voirder resterende penningen
daertoe nodich sijnde uute beursse van deselve huyssen
sal werden gefurneert ende gevonden.

[in marge: Beroerende ’t redres ende arresten van de ordonnantie waerop die gemeene
middelen verpacht sullen werden]
Up huyden den xxviien dach february anno XVC een en ’t negentich, in
communicatie van de vroetschappe deser stede geleyt sijnde,
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seeckere poincten van bescrijvinge waerup volgens de missive
van de Gecommitteerde Raeden van de Staten van Hollandt van den
xvien deser maendt de edelen ende steden van Hollandt ende
Westvrieslandt bescreven sijn haere gecommitteerdens te senden jegens
den iiiien marty naestcomende precise in Den Haege in der harberge
behoirlick gelast omme des anderen daechs in besounge te treden
ende daerup te helpen resolveren etc., heeft de vroetschappe
aengaende het eerste poinct van dien, meldende van de resumptie
van ’t redres van de ordonnantie waerop de gemeene middelen souden
werden verpacht ende het arresteren van dien haere gedeputeerdens,
gelast omme hen dienaengaende te conformeren den meesten
stemmen, behoudelicken dat sij sullen insisteren ende staende
houden dat die gemeene middelen ende insonderheyt den inpost
upte bieren up een eenparigen ende nae den ouden voet sullen
mogen werden geheven.

[in marge: De resumptie ende arrestement van de ordonnantie upte wolle, sijde, linnen ende
andere laeckenen ende manifacturen]
Ende nopende het iie poinct beroerende de resumptie ende het arresteren
van de ordonnantie, geconcipieert upte consumtie van de wolle,
sijde, linnen ende andere laeckenen ende manifacturen etc.,
’t heeft die vroetschap haer gedeputeerdens gelast hem dienaengaende te conformeren de meeste stemmen.
[114verso]
[in marge: De verhooginge van de inpost up ’t sout affgeslagen]
Nopende de verhooginge van de inpost van consumptie op ’t
sout van xx stuvers op ’t vat tot xxx stuvers, in ’t derde
poinct van bescrijvinge geroert, heeft die vroetschappe
gepersisteert bij voirgaende resolutie, verclarende dat sij
alsnoch in de versochte verhooginge nyet en can consenteren
voiredat sij sullen sien dat den jegenwoirdigen inpost
alsmede behoirlick ende op een eenparigen wet in treyn sallen
wesen gebracht.

[in marge: Twee groote verpondingen over de steden ende anderhalff over de landen onder
seeckere limitatie]
Aengaende het versochte consent in den ommeslach van de
verpondingen over de onroerende goederen der steden ende
plattelanden upten voet van ’t redres van dien omme daer
meede te vervallen de betalinge van de ordinaris ende extraordinaris
quote van die van Hollant ende Westvrieslandt voir den
lopende jaere tot gemeene defensie in de generaliteyt geconsenteert
boven den innecomen van de gemeene middelen ende inposten,
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waervan de opinien in de laetste vergaderinge verscheyde
sijn geweest. In ’t vierde poinct van bescrijvinge breeder
geroert, heeft de vroetschappe verwillicht in twee groote
verpondingen over de steden ende anderhalve groote verpondinge
over de landen, ende dit all onder de limitatie ende restrinctie
bij haer voirmaels ingebrachte resolutie desen aengaende
genoucht, ofte ten minsten onvermindert de resolutie bij de
magistraten van desen quartiere nopende de ingehoudene penningen
als oick van de toecomende ende nu lopenden jaere genomen ende
overgesonden jegens de xxm guldens die de van Suydthollandt
sedert den jaeren LXXXV van elcke cleyne verpondinge hebben
innegehouden ende voirder souden willen inhouden.

[in marge: Hondertduysent gulden over de vier contribuerende provintien tot assistentie van
de Majesteyt in Vranckryck geconsenteert]
Upte propositie ende ’t versouck bij den ambassadeur van de Coninclycke
Mat. van Vranckryck ende vanwegen denselven aen den Staten
Generael gedaen, heeft de vroetschappe haere gecommitteerdens, mits de
redenen in deselve propositie gededuceert, gelast omme van
deser stedewegen te bewilligen in de versochte hondertduysent karolusguldens over die vier contribuerende provintien
115
tot assistentie van Sijne Mat. ende der oirloge in
Vranckryck versocht, ende nopende den middel ende den voet waerbij de quote van die van Hollandt ende Westvrieslandt in deselve somme sall werden gevonden, heeft die vroetschappe
haer gedeputeerdens gelast hen te mogen conformeren de
meeste stemmen.

[in marge: Voir een corte tijt te verbieden de handelinge upte Somme ende Seyne]
Ende nopende het voirder geproponeerde van den voirs. ambassadeur
den heer Van Buysenval, uut het scrijven van de maerschalck
Van Biron vanwegen den Conincklijke Mat. van Vranckryck gedaen,
daerbij versocht werdt dat generalicken verboden soude werden
voir seeckeren corten tijt opte rivieren van den Somme ende
den Seyne te handelen, maer alleenlicken op Diepen ofte
Caen etc., heeft de vroetschappe haere gedeputeerdens
gelast omme hen te mogen conformeren den meesten
stemmen.

[in marge: Beroerende de beslichtinge van het different tusschen die van der Goude ende
Rotterdam]
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Ende wat aengaet het viiie poinct van dat in de leste
vergaderinge op ’t different geresen tusschen de steden van der
Goude ende Rotterdam nyet eyntelick en heeft connen werden
geresolveert ende nochtans ten meesten dienste van den lande
soowel daerinne, als indien dat de van der Goude uute
vergaderinge van de staten absenteren en der gemeene middelen ende
andere incoomste van den lande innehouden dient voirsien
etc., heeft de vroetschappe haere gecommitteerdens gelast
omme nevens de edelen ende gecommitteerdens van d’ andere
steden, alle de voir ende naersticheyt te doen ten eynde het
different tusschen de voirs. steden uutstaende up het alderspoedichste ende bij de alderbequaemste wegen ende
middelen ’t sij door d’ordinaris justitie (andere gedelegeerde
regters) ofte anders sall mogen werden affgedaen ende gedecideert.

[in marge: Nopende de continuatie van den collegie van de gecommitteerde Raeden van
Staten]
Belangende het negende poinct spreeckende van de continuatie van de
gecommitteerde raeden ende dat daervan in de leste vergaderinge
nyet anders als provisionelick is geresolveert ende dat daerop eyntelick in desen vergaderinge voir den lopende jaere geresolveert
moet werden, heeft de vroetschappe haere gedeputeerdens gelast
te persisteren bij voirgaende resolutie desen aengaende bij haeren
gedeputeerde in den laest verleden dachvaert innegebracht ofte
hem meede gegeven.

[115verso]
[in marge: Nopende de verkiesinge van een president in den provintialen Hove van Hollandt]
Aengaende het xien poinct van dat in de laeste vergaderinge
nyet eyntelick en is gedaen up 't nomineren, kiesen ende committeren
van een gequalificeert persoon tot president in den
provintialen Hove van Hollandt, etc., heeft de vroetschappe
gehoirt hebbende het rappoirt van haer gecommitteerde,
van ’t geene dien aengaende in den naest voirgaende dachvaert is
gehandelt, goetgevonden ende geresolveert, dat haere
gecommitteerdens ter dachvaert gaende vastelicken staende
sullen houden dat de raetsheer Bancken (als verre de meeste
stemmen gehadt hebbende) alleen als president syn Extie
(in conformitie van voirgaende resolutie te dier tyt genomen)
sal werden voirgestelt omme by syn advys tot het
voirs. offitie1 geadmitteert ende gecommitteert te mogen
werden.

[in marge: Belangende het maecken van een premie van seeckere spetien van gelde, etc.]
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Beroerende het xie poinct meldende van dat in de iegenwoirdige
vergaderinge naerder gelet soude werden op ’t rappoort gedaen
by de generaels van der munte ende andere uute vergaderinge
van de staten ende den luyden van de reeckeninge gecommitteert
geweest, synde tot maeckinge van een preuve van
verscheyden spetien van gelde iegenwoirdich in de landen
cours hebbende, etc., heeft de vroetschappe haere
gedeputeerdens gelast omme hen te mogen conformeren
de meeste stemmen.

[in marge: beroerende de confiscatien ter saecke van de iegenwoirdige oirloge vallende]
Nopende het xiie poinct van off nyet beter ende dienstelicke
voir den lande sal wese de kennisse van de confiscatien
uut saecke van de iegenwoirdige oirloge vallende te reserveren
aen de staten ofte haere gecommitteerde raeden in plaetse
van dat van deselve by de ordinaris rechters ende offitiers
van dese landen soo in den hoogen als provintialen raeden
ordinarie die kennisse genomen werdt, waerdoor de saeck
vandien, nyet soo ordentlick ende prouffytelick werden beleyt
als ’t behoirt, etc., sullen de gecommitteerdens haer mogen
conformeren de meeste stemmen.

[in marge: Van yemant als agent in Engelant te committeren in plaetse van de overleden agent
Ortel]
Nopende het committeren van een ander in plaetse van wylen
den agent Ortel tot agent in Engelandt ende off de
selve by ofte van wegen de generaliteyt, ofte by die
van Hollandt ende Zeelandt, ofte by die van Hollant alleen
sal werden vercoren gecommitteert ende gegageert, etc., heeft
de vroetschappe goetgevonden dat van wegen die van
Hollandt ende Zeelandt een uut een van beyde de provintien
in plaetse van den voornoemde Ortel als agent sal werden
gecommitteert ende by deselve werden gegageert.
1.

offitie - openbaar ambt, ambtelijk apparaat
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[in marge: Aelbert Cornelisz. Comans ende Doed Jansz. upten dachvaert]
Syn voirts Aelbert Cornelisz. Comans, burgermeester ende
Doed Jansz. Medenblick oudtschepen ende raet deser stede
gecommitteert upten dachvaert den iiiien marty in den Haege
geleyt te compareren, de voirgaende resolutie van deser
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stede wegen voir advys inne te brengen, daer op ende alle
andere voirvallende saecken te helpen resolveren ende hen te
conformeren de meeste stemmen.

[in marge: Beroerende de saecke van met de drie steden van Westvrieslandt in eenicheyt te
comen]
Up huyden den xxviien february 1591, in comminicatie van de
vroetschappe geleyt synde seeckere missive van doctor
Francoys Maelson, van de xxven deser maendt by de welcke hy den
burgermeesteren deser stede adverteert dat up huyden de gedeputeerdens
der steden Hoorn, Enkhuysen ende Medenblick alhier souden
aencomen met volcomen last ende besegelde procuratie
omme de poincten differentiael ende de geheele saecke
eyntelick aff te handelen ende te besluyten ende finalicken te
arresteren naer behoiren, versoeckende dat die van Alcmaer
van gelycken haere gedeputeerdens daer toe souden willen
gheven volcomen last ende besegelde procuratie, heeft die
voirss. vroetschappe (geresumeert hebbende de poincte differentiael)
gecommiteert ende mits desen volcomen last gegeven de heeren
burgermeesteren indertyt, den oudt burgermeester meester Adriaen
Anthoniss., Doed Jansz. Medenblick, Adriaen Heyndricxz.
Rabbi, ende Heras Jansz. van Houten, omme mette
gedeputeerdens van de andere drie steden upte selve poincten
te treden in naeder conferentie ende communicatie ende deselve
mitsgaders die geheele saecke eyntelick aff te handelen, ende
te besluyten ende dat men die voirs. gedeputeerdens daer
toe sall geven ende verlenen besegelde procuratie, behoudelick
nochtans dat sy nyet en sullen vermogen de voirss. saecke
eyntelick te accorderen, besluyten ende te arresteren ten
zy de van Monnickendam mede ordinarie up alle
vergaderingen van de magistraten sullen werden bescreven, ende
dat, off het collegie, off den rentmeester, off ten minsten
de rentmeester van de extraordinaris contributien daertoe te
committeren alhier sall comen resideren ende geduyrige woonstede
houden.
Ten selven daege is meede geresolveert dat van nu voirtaen
[116verso]
[in marge: Dat alle dachvaerden by een van burgermeesteren ende een van den secretarissen
ordinaris waergenomen sullen werden]
alle dachvaerden by een van de burgermeesteren als drie maenden
om drie maenden sullen werden bewaert ende waergenomen
ende by een van de secretarissen ende ingevalle van
dat een van de secretarissen sieck mochte syn ofte by
andere merckelick ongelegenheyt van de selve, dat alsdan den
burgermeester ter dachvaert gaende een uute vroetschappe
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die hem believen sall tot syn adiunct sall mogen verkiesen.

[in marge: Aengaende de handelinge upte poincten om met die van Hoorn, Enchuysen ende
Medenblick in eenicheyt te comen]
Up huyden den xxviiien february 1591 heeft de vroetschappe
uut haere gecommitteerdens verstaen hebbende dat de andere drye
steden die van Alcmaer de residentie van de ontfanger van de
extraordinaris contributien nyet en begeerde te accorderen
om redenen by haer verhaelt, ende dat sy de van Alcmaer
daer iegens hadden gepresenteert, dat den ontfanger van de
gemeene middelen alhier soude resideren provisionelicken
ende voir een jaer sonder te trecken in consequentie, ende
dat by die van Alcmaer daertoe genomineert souden
werden drie personen, waer uut een by de andere drie steden
tot het voirs. ampt soude werden vercoren, etc., de voirs.
haere gecommitteerdens gelast te insisteren dat den
rentmeester van de extraordinaris contributien alhier sijn residentie
soude houden als voiren, doch indien zij ’t selve nyet en
connen obtineren dat indien gevalle zyluyden de presentatie van de
voirs. steden sullen accepteren onder de naevolgende conditien
te weten dat eerst die van Alcmaer een bequaem persoon,
off uterlicken drie, tot het voirs. offitie sullen mogen nomineren omme daer uut
een gecoren te werden, die welcke ofte syne successeur
geduyrende d’oirloge alhier sal resideren ofte ten minsten
simpliciter sonder expressie van tijt, ende dat voirts den tyt
van drie maenden lanck van de des inganck van des nyeuws
gestelden rentmeesters offitie alle ordonnantien upten ontfanck
van de gemeene middelen te assigneren, betaelt sullen werden
by den ontfanger Jan Aelbertss., raet uute penningen van de
middelen by hem ontfangen de restanten vandien, ende uut andere
voirraet, de onder ofte by hem sall mogen syn, ende dat den
innecomen van de middelen van de voirs. drie maenden by den nyeuws
gestelden rentmeester sullen werden geïnnet ende ontfangen, omme
alsoo van dier tyt ingaende bequamelick de betalingen van de
ordonnatien up hem geassigneert te mogen doen het welcke
hem anders onmoichelick soude syn, xxx ofte soo die voirs.
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gecommitteerdens dat nyet sullen connen staende houden dat
sy uterlicken sullen mogen accepteren haer presentatie mits
dat alle de restanten van de middelen voirhanden sijnde ten
inganck van ’t offitie van de voornoemde ontfanger als voiren te
verkiesen, hem sullen werden overgelevert ende in handen gestelt,
omme daer uut de betalinge van d’ordonnatien up hem te
assigneren bequamelick gedaen te mogen werden ten eynde
alle inconvenienten ende confusien die by gebreecke van
gelde souden mogen ontstaen, verhoedt sullen mogen werden,
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ende in cas van refuys van desen dat men de saecke
stil sall laeten staen, ende ’t besluyt ende accoordt van
dese handelinge voir der in surchantie1 sall houden ende
uutstellen, ten waere by de gecommitteerdens van de
andere drye steden eenich ander middel voirgeslagen werde
waer uut den ontfanger van nyeuws te stellen ten
inganck van syn offitie nae ’t oirdeel van de gecommitteerdens
van de vroetschappe genouchsaem middel soude hebben
omme de betalingen van de ordonnantien up hem te assigneren,
daer uut bequamelick te mogen doen, daer toe die
gecommitteerdens meede werden gelast omme die te accepteren
ofte te refuseren soo hen goetduncken sall.
Up huyden den iien dach marty anno 1591 by de vroetschappe
gedelibereert synde up seeckere veranderinge ende ampliatie
van eenige poincten gedaen by de gecommitteerdens der steden
Hoorn, Enchuysen ende Medenblick, nopende de poincten daer
van tusschen hen ende die van Alcmaer in voirgaende daegen
was verdraegen, bestaende meest in tween als eerst
daer sy by ’t derde poinct vandien gevoucht hebben achter
de woorden van der zee, ende van de binnenwateren mette
zeegaten ende stroomen van Westvrieslandt, etc., ende met
een nyeuw poinct luydende dat d’ unien ende verbonden
ende accoorden tusschen die steden van Hoorn, Enchuysen
ende Medenblick ende upten naem van de selve gestelt
ende gemaect, sullen mits desen werden vernyeuwt gemaect
ende gestelt upten naem van de steden van Alcmaer,
Hoorn, Enchuysen ende Medenblick, etc., heeft de voirs.
vroetschappe gehoirt hebbende den lecteur van ’t voirgaende
gebesoingeerde, mitsgaders het mondeling rapport van haere
1.

surchanteeren - opschorten, uitstellen

[117verso]
gecommitteerdens, goet gevonden ende geresolveert ende dien
volgende haere gecommitteerdens gelast dat sy aengaende
de voirs. ampliatie van het iiie point sullen mogen
verwilligen dat achter die woorden van der zee gestelt
sall werden ende binnen wateren sonder meer ende dat met
omissie van de woorden, van de stroomen ende zeegaten van
Westvrieslant, ende ingevalle die voirs. gedeputeerdens
van de drye steden voirder van de gecommiteerdens sullen
voirderen waeromme sy de andere woorden daer nyet by en
begeerden, dat sy daer op rondelicken sullen verclaeren
dat sy nopende de voirs. stroomen ende seegaten in gheen
contentie ofte twist met eenige haerer naegebuyeren
ende bondtgenoten willen comen om die voirs. stroomen
wille, ende soo sulcx eenichsins der anderen meyningen is
dat men de handelinge ende 't besluyt van alle ’t gebesoungeerde
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sullen naelaeten, ende wat aengaet de byvoeginge
ofte toedoeninge van het ander voirgeroerde point dat men
daer inne nyet en sall toestemmen maer simpelick blyvende
by 't artyckel ofte point dien aengaende voirmaels hincinde verwillicht ende verdragen te weten dat van ’t voirs
verdrach, etc., ende dat de particulier besegeltheden van de
voirs. drie steden als oick alle particuliere vergaderingen
door dese sullen cesseren.

[in marge: d' Impost van de bieren voir de naestcomende ses maenden te verpachten opten
ouden voet]
Op huyden den xxen dach marty anno XVC eenentnegentich is
naer gehouden communicatie ofte deliberatie up 't poinct off men
de verpachtinge van de impost van de bieren sal doen opten ouden voet ofte
nae den nieuwen voet (te weten dat men van alle bieren binnen
's lants gebrouwen van de burgeren geen tappers wesende, 't sy dick
ofte dun souden ontfangen xvi stuvers), etc., by de vroetschappe
goetgevonden ende geresolveert dat men van de naestcomende ses
maenden de verpachtinge vandien sal doen upten ouden voet
ende dat men by de commissarissen alhier ter verpachtinge gecomen
ende in de vergaderinge van staten sall aenhouden dat selven
ouden voet eenpaerlick sall mogen werden gevolcht.

Vergaderinge van de vroetschappe gehouden den
eersten dach aprilis anno XVC een ende
’t negentich

[in marge: Jan Claesz., timmerman geconsenteert om een windtmolen tot het cloppen van de
hennip te mogen setten op het Tonlandt]
Up 't versouck van Jan Claesz. timmerman omme te hebben consent
omme op het Tonlandt gelegen in de jurisdictie deser stede een
windtmolen op te mogen rechten omme hennip daer mede te
cloppen, mits dat de stadt voirts soude doen maecken den cingel
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ofte wey aen 't voirs. tonnenwerff toe streckende, etc., heeft de
vroetschappe den suppliant syn versouck geaccordeert, behoudelicken
dat metten selven molen egeen greynen gemaelen sullen mogen
werden ende dat oick de voirs. molen in tyden van noot
subiect sall wesen 't bedwanck van aff te moeten breeken
ofte verbrandt te mogen werden.

[in marge: Dat men het gaen van Heyndirck Floren als raedt van de admiraliteyt tot
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Amsterdam noch sal schorssen ter naester dachvaert toe]
[in marge: Up huyden den viien dach may anno 1591 heeft de vroetschappe gehoirt hebbende
't rappoort van haere gecommitteerde den burgermeester Cromholt van de laeste dachvaert
thuys gecomen synde om de redenen by den selven ve(r)haelt, goet gevonden ende
geresolveert dat Heyndrick Florisz. als raedt van de admiraliteyt tot Amsterlredam volgens de
resolutie van de heeren staten sall trecken ende besounges neffens te andere raeden aldaer
residerende]
Up 't poinct van off men Heyndrick Florisz. als raedt van de
admiraliteyt gecommitteert synde omme te besoungeren in den collegie
tot Amstelredam volgens 't scryvens van zyn Extie ende heeren
staten darwaert sall laten gaen, dan off men volgens voirgaende
versouck ende instantie van die van Alcmaer sall insisteren
dat Heyndrick Florisz. tot Hoorn in plaetse van tot Amsterdam
te gaen, sall mogen werden gecommitteert, ofte indien ’t selve
nyet en sall willen vallen, off men Heyndrick Florisz.
indien gevalle thuys houden ende nyet tot Amsterdam
laeten trekken, etc., heeft de vroetschappe goet gevonden dat men
het gaen van Heyndrick Florisz. tot Amstelredam sal schorssen
ende ophouden ter naester vergaderinge van de heeren Staten toe
ende dat men alsdan door die gecommitteerdens deser stede sall
aenhouden ende by alle redenen ende middelen insisteren dat
volgens voirgaende versouck ende instantie van die van
Alcmaer, ende resolutie ofte toeseggen daerop gevolcht,
de gecommitteerde deser stede voornoemt sall mogen gaen ende
besoungeren tot Hoorn, ende soo men 't selve immers nyet en
can obtineren, dat men alsdan naeder sal delibereren off men
Heyndrick Florisz. tot Amsterdam sall laeten gaen ofte
nyet.

[in de marge: De storters van elck last saets te mogen ontfangen seven oertgens ende van 't
hondert souts elff stuvers]
Is voirts ten selven daege de storters by de vroetschappe
op haere versouck geaccordeert dat sy van nu voirtaen van
elck last saets dat metter schop gemeten werdt voir haer
loon sullen mogen ontfangen in plaetse van drie groot,
seven oertgens ende van elck hondert souts 't sij groff ofte
cleyn te scheppen ofte te meten respective in plaetse van
tien stuvers, elff stuvers.

[in de marge: Beroerende de vergrootinge van Jan Doenens huys staende by de papiermolen]
Up 't versouck van Jan Doenen om te hebben consent van syn
wooninge staende by de papiermolen in der lanckte van twee ofte
drye vaecken te mogen vermeerderen ende ten eynde vandien noch
een open affluyffen1 ende lootse aen deser stede syde te mogen
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maecken, etc., heeft de vroetschappen goet gevonden dat die
1.

affluyffen - luifel

[118verso]

fabryckmeesteren by inspectie oculaer hen sullen informeren off het
voirs. versouck oick tot yemandts preiud(i)ctie sall mogen dienen,
ende den burgermeesteren daervan rappoirt doen ende heeft voirts de
vroetschappe burgermeesteren geauctoriseert omme ’t selve rappoirt
gehoirt hebbende, sulcx op ’t voirs. versouck te mogen doen als
sy sullen bevinden te behoiren, alsoo nochtans dat het gheen
by hem nyeuws aengetimmert sall mogen werden (soo hem ’t selve
toegelaeten sall werden) subiect sall wesen gelyck verbant
ende conditie als het voirgaende getimmerde aldaer staende is.
[in marge: Een 100e penning geconsenteert omme gepubliceert te werden op may]
Is voirts ten voirs. daege geresolveert dat men omme te
vervallen de quote deser stede in den ommeslach van de verpondinge,
voir den lopende jaere ingewillicht, sall doen collecteren ende
ontfangen een 100en penning over de huyssen binnen deser
stede staende mitsgaders de landen in de jurisdictie vandien
gelegen ende dat men de publicatie daer van sall doen
up may naestkomende.

[in marge: De kerckenordeninge geapprobeert]
Up huyden den xxen dach aprilis anno XVC een ende ’t negentich
in communicatie van de vroetschappe geleyt synde seeckere poincten
van beschryvinge, waerop de edelen ende steden van Hollandt ende
Westvriesland, by de gecommittaerde raeden van de Staten van Hollandt,
bescreven syn haere gedeputeerdens te senden, volcomentlick gelast
iegens den xxiien deser maendt ’s avonts in den Hage in de harberge
volgens de brieven van de selve gecommitteerden van de viiien derselver
maendt meede voirgelesen, heeft de voirs. vroetschappe up het
eerste poinct aengaende den geconcipieerden ende overgesonden kerckenordeninge
deselve, sulcx die is geconcipieert, overgesonden, ende by die van de
hoogen ende provintialen raede geapprobeert, by pluraliteyt van
stemmen meede goetgevonden ende geapprobeert.
Up het iie poinct, meldende van dat eyntelick sall dienen geresolveert,
opte instellinge, ordre ende onderhoudinge van het collegie van de
studenten in de universiteyt van Leyden, in ’t voirs. concept van de
voirs. kerkenordeninge geroert, mitsgaders den voirslach in ’t
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selve poinct geroert, etc., heeft de vroedschap haer gedeputeerdens
gelast, hen in desen te mogen conformeren de meeste stemmen.

Aengaende het derde, van dat in de voirs. vergaderinge sal dienen geresumeert
den staet van de verpachtinge van de gemeene middelen voir het lopende
halff jaer, mitsgaders van het suyver innecomen van den ommeslach
van de verpondinge, omme daer uut te mogen verstaen hoe veel aen de
ordinaris ende extraordinaris gedraegen consenten, van de lopende jaere,
mitsgaders de assistentie aen de Conincklycke Mat van Vranckryck van nyeuws
geaccordeert te cort sall comen, omme daer mee geadviseert ende
geresolveert te mogen werden hoe ’t selve cort sal werden gevonden, heeft
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de vroetschappe haer gedeputeerdens gelast de voirs staet soo
van de voirs. innecomen als der lasten daer ennegens overgeleyt ende wat
daer aen te cort sall comen te aenhoiren ende nopende hoe het gheene
dat te cort sal comen, gevonden sall mogen werden, te aenhoiren de
advisen van de edelen ende andere steden, ende ’t selve aen de
vroetschappe overscryven ofte rapporteren, omme daernae verder
daerop gedaen te werden als nae behoiren.
Gelyck oick die gecommitteerdens gelast sullen zyn te aenhoiren de
voirslagen ende advisen die by de edelen ende d’ andere steden gedaen
sullen werden, op het stellen van goede ende prompte ordre dat de schoone
occasie die haer is presenterende, bysonder door het Duytsche heyrleger,
’t welck de Conincklycke Mat. van Vranckryck met assistentie van de Conincklycke Mat.
van Engelandt ende de evangelissche chur ende fursten ende andere doet
lichten, dienstelick voir dese landen mach werden waergenomen mach
werden waergenomen ende gebruyct, ende de vroetschappe deselve
overscryven, omme naerder daer op gelet te mogen werden als naer
behoiren.
Aengaende het ve poinct, roerende van het different van de innegehoudene xxm
guldens by de van Zuydthollant, etc., en is nyet op geresolveert, alsoo
by die van desen quartiere van haerder syde alreede nominatie van de
personen is gedaen, etc.
Up het vie poinct van dat de gedeputeerdens van de edelen ende steden souden
comen geresolveert omme met auctoriteyt ende goede kennisse te voirsien,
tot redres ende weringe van alle voirder confusien, in ’t stuck van de munte,
waertoe by de generaels van der munte seeckere remonstrantie inhoudende
deductie van ’t geene sy daer toe hebben goetgevonden, was gemaect ende dubbelt
vandien aen de edelen ende steden overgesonden, etc., heeft de vroetschap
haere gecommitteerdens gelast, omme hen in dese te mogen conformeren
de meeste stemmen.
Aengaende het sevende van dat naerder sall dienen gelet, geadviseert ende
geresolveert upte eyntelicke resolutie van Haere Mat. van Engelandt, waer
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by de heeren Losen ende Van der Wercke overgebracht, waervan copie met
translaet overgesonden is, etc., heeft de vroetschappe goet gevonden
dat haer gedeputeerdens hen in dese meede sullen mogen conformeren de
meeste stemmen.
Gelyck de voirs. gecommitteerdens haer de meeste stemmen sullen mogen
conformeren, in ’t resolveren in de saecke nopende den ontfanck van de convoyen
ende licenten, tusschen die van Hollandt ende Zeelandt, waervan het
jaer van ’t provisioneel accoordt dien aengaende gemaect, inde lopende
maendt van april sal expireren.
[119verso]
Beroerende het ixe poinct waerinne verhaelt werdt dat in de leste
vergaderinge by de meeste advisen van de edelen ende gedeputeerden
van de steden goetgevonden is geweest dat een generale voet met
goede kennisse soude werden gearresteert opte veranderinge van de
gecommitteerde raeden van de staten, etc., ende dat daer op mede sal
dienen geadviseert ende geresolveert, ten meesten dienste van den
lande, sullen de gecommitteerdens deser stede mogen verclaeren
dat de van Alcmaer daer nyet iegens en syn dat goede ordre in den
collegie van de gecommitteerde raeden van de staten werde onderhouden,
als oick upte veranderinge van de personen ende anders sulcke ordre
werde gestelt als sy bevinden sullen ten meesten dienste van den
lande te strecken, dan dat sy in den collegie van desen quartiere
egeen veranderinge connen toestaen, maer dien aengaende blyven by den
ouden voet.

Up ’t tiende poinct van dat naerder sall dienen gelet ende geresolveert
up’t gheene in de leste vergaderinge is geadviseert, up ’t committeren
van een agent in ’t coninckrycke van Engelandt in plaetse van
wylen den agent Ortel ende dat d' edelen ende gedeputeerdens van de
steden daerop meede sullen comen gelast, heeft de vroetschap
haer gecommitteerdens gelast haer te mogen conformeren de meeste
stemmen, behoudelick dat het een persoon sy daertoe gequalificeert,
die van wegen die van Hollandt ende Zeelandt aldaer sal besougneren,
ende aengaende de nominatie, dat de gedeputeerdens haer dien aengaende mede
sullen mogen conformeren de meeste stemmen.

Het elffde poinct wesende generael en is nyet op geresolveert.

Aengaende het laeste poinct van bescryvinge, by ’t welcke geseyt
ende verhaelt werdt, dat van wegen den coopluyden avanturiers van de
Engelsche natie aen de Generale Staten aengehouden werdt, omme te
hebben renovatie van seecker placaet in den jaere XVC LXXXVI
uutgegeven, waer van copie gesonden is, ende dat daerop ende op
het different van de ordonnantie van wegen deselve natie
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onlancx uutgegeven op de vergeldinge van de gebreecken die in de
vercochte Engelsche laeckenen bevonden werden, daertoe in de
laeste vergaderinge eenige van de neringe naer Middelburch
by den courtmeester aldaer zyn gesonden geweest, notelicken sall
dienen geresolveert ende gedaen als naer behoiren, sullen de
gedeputeerde deser stede hem mogen conformeren de meeste
stemmen, behoudelick nochtans dat sy nyet en sullen toestaen
dat nopende de cortinge van de gebreeckelicke laeckenen eenige
veranderingen tot nadeel van de coopluyden van dese landen sal
geschieden.

Syn voirts Reynert Aeriansz. Cromholt, burgermeester ende
Gerrit Jacobsz. Coren, raedt deser stede gecommitteert upten dachvaert
den xxiien deser maendt in den Haege geleyt te compareren, de voirs.
resolutien van deser stede wegen aldaer voir advys inne te brengen
ende daerop ende alle andere voirvallende saecken te helpen resolveren ende hem
te mogen conformeren de meeste stemmen.

120
Ten voirs. dage ende jaere, hebben de burgermeesteren Aelbert
Cornelisz. Comans ende Doed Jansz. Medenblick, raedt deser stede,
rappoirt gedaen van ’t gheene upten laesten dachvaert in den
Haege is gehandelt.

Up ’t versouck van wegen de laeckencopers ende cramers binnen
deser stede aen den vroetschappe gedaen, hebben die van den
vroetschappe goetgevonden, dat men voir de iiie ofte iiiie instantie,
de laekencopers ende cramers sall insinueren, dat sy alsnog de
aenteyckeninge van haer vercochte goederen by den collecteur
sullen laeten doen, doch dat men met alle voirder rigeur1
ende executie sal supersederen2, totdat by de gecommitteerdens deser
stede in den Haege gaende sal syn gerescribeert3, wat nopende de
swaricheden ter saecke van de inpost upte laeckenen ende
manefacturen vallende, aldaer sal mogen vallen, ende gemoveert, ende
gehandelt werden, welcke gecommitteerdens mits dese werden
gelast, omme dien aengaende hem te vougen conform de meeste
stemmen van de voirsittende steden ende edelen, ’t sy dan in ’t
continueren van ’t consent in den voirs. inpost ende de ordonnantie
daerop gemaect, het redres der selver, ofte het veranderen ende
retracteren van ’t voirs. consent in een ander inpost upte
consumptie van de laeckenen ende manefacturen sulcx de voirsittende
edelen ende steden ofte ’t merendeel vandien sullen best ende dienstichste
vinden voir den lande.

[in marge: Op ten 13 may 91 es goetgevonden dat men den voirs. Oterlick by provisie sal
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laten genieten een oortgen van de hondert mant turff, zowel van de coper als vercoper
makende 't samen een halve stuyver van ’t hondert]
Is voirts ten selven daege Cornelis Pietersz. Oterlick
gecommitteert, omme goede opsicht ende regardt te nemen up het
vollen van den turff, waerover daechlicx groote clachten vallen,
mits dat hy van elcke hondert manden turffs, die alhier binnen
Alcmaer sall werden gelost van de potluyden ende andere turff
voerders, voor syn sallaris ontfangen sall een oert stuvers,
waertoe hem verleent sal werden seeckere instructie die hy
by eede belooven sal nae te comen, ende te achtervolgen ende dit
all by provisie ende tot anders sall wesen geordonneert.
Up huyden den naestlaesten aprilis anno XVC een ende 't negentich heeft
de vroetschappe den burgermeester Jacob Dircxsz. als gecommitteerde
van deser stede wegen in den college van de gecommitteerde raeden
van Westvrieslandt ende Noorderquartiere tot Karsmisse naestkomende
gecontinueert.

Up 't versouck van den burgermeester Aelbert Cornelisz. Comans omme zyn
1.

rigeur - streng, zonder mededogen, hard
supersederen - afzien van, nalaten.
3.
rescriberen - terug schrijven, schriftelijk antwoorden
2.

[120verso]
croft leggende voir de Gheestepoort te mogen verhuyren omme met
cool ende ander cruyt ende waermoes besayt ende met een
enterye1 beplant te mogen wierden, ende dat hy tot geryff
van de huyrders een huysken van twee ofte drie vaecken
groot van houdt ende riedt daer op soude mogen stellen, etc., heeft
de vroetschappe daerinne voir dees tyt nyet connen
verwilligen, maer raetsaem gevonden dat men metten voornoemde
burgermeester sall handelen off men een rechte wech opte
poort responderende uut syn voirs. landt voir de stadt
‘t sy dan by mangelinge om den suyder wech de stede
toebehoirende ende voirts verbeteringe tot seggen van goede
mannen ofte anders by coope van hem sullen connen gecrygen
enden indien hy tot egheen van beyden sall connen verstaen
dat men alsdan het geheele landt van hem in coope sall
aennemen tot seggen van goede mannen omme dien volgens
den wech daer uut gemaect ende de reste tot beplantinge
met cool ende ander cruyden in erffpacht uutgegeven
te mogen werden ofte anders vercocht sulcx men bevinden sall
de stadt oirbaerlicxste te syn ende syn volgens dien
gecommitteert omme metten voornoemde burgermeester te handelen
nevens de heeren burgermeesteren Jacob Willemsz. Steenhuys,
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Doed Jansz. Medenblick ende Adriaen Heyndricxs. Rabbi.
[in marge: Cromhout ende Coren rapport gedaen]
Up huyden den xiiien novembris maij anno 1591, soe hebben die burgermeester
Reynier Cromhout ende Gerrit Jacobss. Coren als gedeputeert zynde
te gaen opten dachvaert laest in den Haege geleyt den vroetschap
rapport gedaen van ‘t gunt opten selven dachvaert gehandelt was.
[in marge: Te nomineren personen die van wegen desen quartiere in den Haege sullen reysen
nopende ‘t different van de verpondinge]
Ten selven daege is in communicatie van de vroetschappe geleyt
sekere missive van de gecommitteerde raden van Westvrieslant ende het
Noorderquartier, inhoudende verscheyden pointen ende belangende
't erste point daer op de resolutien opte vergaderinge van de
magistraten den xiiiien deser tot Hoorn geleyt ingebrocht sullen
werden ende belangende ‘t eerste point heeft die vroetschap gecommitteert den burgermeester Cromhout om van wegen deser stede
opte voors. vergaderinge te compareren ende aldaer mitte gedeputeerden
van de d’ andere stede te procederen tot nominatie van de personen die van
wegen desen quartiere in den Haege reysen sullen ende compareren
voor den personen die genomineert zyn ende oic an den welcken gesubmitteert es
‘t different tusschen desen quartiere ende die van Hollant nopende den
omslach van de verpondinge over die platten landen, mitsgaders
om te helpen mitsgaders om te helpen maken de commissie ende
instructie voor den selven personen ten syne voirs. in den Haege gaende.
1.

enterye - het enten, een loot van een boom op een andere overbrengen.
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[in marge: ‘t Collegie te auctoriseren om mit Albert Cornelisz. Comans te handelen van syn
verschoten penningen]
Aengaende ‘t iie point mentionerende van ‘t versouck by Aelbert Cornelisz.
Comans aen de gecommitteerde raden in 't collegie gedaen om betalinge te
hebben van de penningen by hem ten tyde van de belegeringe deser stede aen
espions deur bevel van zyne Extie H. M. verschoten, vint die
vroetschap goet dat ’t voors. collegie worde geauctoriseert mit
hem te handelen ende hem te contenteren zo in alle billickheyt behoiren zal.

Voorts belangende ‘t versouck van Seger Willemsz., pachter van de impost
van de bieren tot Purmereynt, is goet gevonden dat men ‘t selve sal affslaen
ende den lantdrost belasten, Jan Bel, in zyn requeste geroert binnen een
maent in apprehentie1 te nemen.

Beroerende Jan Janss. Tets, pachter van de impost van de Wage tot Edam
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versoeckende eenige quytscheldinge ende atterminatie2, vint de vroetschap
dat men die selve zal affslaen.
Aengaende 't ver oom Thys van Enchuysen die versoeckt betalinge
van vyff maenten ende xiii daegen soldie ende dienst by hem in den
jaere LXXV mit zyn schip ofte Eems gedaen, is geresolveert dat men
‘t selve in state zal stellen tot dat d’ andere oude schulden betaelt
worden.
[in marge: Den hopluyden te betalen noch een 4e paert van de lesten termyn]
Beroerende den hopluyden versoekende betalinge van de drie resterende vierde parten
van de laesten vierden termyn van de obligatien by henluyden by de seven
steden van desen quartieren verleden, is goet gevonden dat men henluyden
noch een vierde part van de leste termyn betalen zal.

[in marge: Trijntgen Moers pensie noch xv gulden 's jaers verhoocht]
Heeft voorts die vroetschap op ‘t versouck van Tryntgen Gerritsdr.
gesworen vroevrouwe deser stede ende om die redene in haer
requeste verhaelt haer jaerlicxe pensie noch vyftien gulden verhoocht
sulcx dat zy van nu voortaen jaerlicx genieten zal vyftich
gulden ende dat het ie verndel jaer verhoginge verschynen zal den xxix janu juny
naestcomende.

[in marge: Claes Cornelisz. geconsenteert een calckoven tot Boeckel te stellen]
Is voorts Claes Cornelisz. Schoenmaker by de vroetschappe
geconsenteert dat hy tot Boekel ses hondert roeden van
dese stede een calckoven mit een schuyer zal moegen stellen.

[in marge: Die schutterie te munsteren]
Voorts es noch by de meeste stemmen van de vroetschap geresolveert
dat die schutterien opten laesten sondach van dese lopende
maent may nae inhouden haerluyder caerte munsteren sullen
ende dat burgemeesteren den genen die nieus in de schutterien
gecomen zyn ende noch geen eedt gedaen hebben voor henluyden ontbieden ende
den eedt offnemen sullen.

[in marge: Die munsterdach op Pynster maendach]
Up huyden xvien may anno 1591 is by de vroetschap collegialiter vergadert
zynde, geresolveert ende geordonneert dat men die munsterdach van de schuttebroeders die opten laesten sondach in maije gehouden es van nu voorts aen
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gehouden sal worden op Pynster maendach.
1.
2.

apprehentie - gevangen neming, arrestatie
atterminatie - uitstel van betaling

[121verso]
[in marge: Dat men 't slootgen achter Jan Boonen voor dese tyt zal laten blyven]
Is mede geresolveert dat men het slootgen leggende beoosten ‘t huys van
Jan Boon tusschen die erven van de noortzyde van Dronckenoort ende die
erven van de zuytzyde van achter Fnidsen voor dese tyt sal laten blyven
ende ‘t selve by fabryckmeesteren doen royen ende dat men den geenen die den
stadt off ’t voirs. slootgen te nae gecommen zyn belasten sullen ‘t selve opte
halen ende dat een yegelyck zyn erff zal beplatingen.
[in marge: Den molenaers gegont van elck sack mouts ix duyts]
Op ‘t versouck van de molenaers es d geresolveert dat zy van nu
voortaen van elcke sack mout voor maelloon halen, thuys brengen,
meten ende storten sullen genieten in plaetse van de stuyvers, negen doeyts ende
haer verder versouck offgeslagen.

[in marge: Die bogerbrug te verlangen]
Up huyden den eersten juny anno 1591 is by de vroetschap collegialiter vergadert
zynde geresolveert dat men den steenen brugge die in de plaetse van de
boger brugge geleyt zal worden verlangen sal tot an de straet van de
cousmakers huys toe.

[in marge: Woggenom het tappen te verbieden]
Is voorts geresolveert dat men Gerrit van Woggenom sal verbieden
te tappen in ‘t huys by hem over die Geest in den banne van Egmont
getymmert als weesende contrarie den uuytsprake by den secreten
raede tot Bruessel tusschen dese stede ende den grave van
Egmont ende de heere van Brederoede gedaen.

[in marge: Van ‘t maken van de brugge over die Geest by ’t veer]
Ende aengaende ‘t maken ende repareren van de brugge gelegen over die
Geest bij 't veer, is goet gevonden dat burgermeesteren mitte
graefflickheyt van Egmont ende die van Bergen provisionelick
sullen handelen om die voirs. brugge te doen maken dat men daer
over mit wagen ende paerden mach ryden, ‘t zy dat die stede daer toe
zal geven een derde part off die helft.
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[in marge: Lyffrenten van Dirck Volckertss.]
Is mede geresolveert dat men d' erffgenamen van Dirck Volckertss. zal
betalen die lyffrenten tot zyn sterffdach toe daer van die brieff
sulcx vermelt ende daer die brieff sulcx niet expresselick uuyt
en druct dat men daer van geen betalinge en zal doen ende in cas
van dachvaerdinge dat de stede ‘t selve mit regt zal tegenstaen.
[in marge: Dat die stede den arme weeskinderen tot een hoyschuyer viic gulden te bate zal
comen]
[in marge: Opten 17 juny 91 is goet gevonden dat men Dirck Volckerts erffgenamen geen
betalinge sal doen van de lyffrente die niet ten tyde zynder offlyvicheyt verschenen zyn ende
in cas van dachvaerdinge dat die stadt proces sal sustineren ende middeler tyt mitte anderen
steden dese sal communiceren]
Voorts is noch geresolveert dat de stede den armen weeskinderen
tot makinge van een hoyschuyer te bate sal commen de somme van
viic gulden eens te betalen den ien juny 92 mits dat zy die
selve hoyschuyer voorts sullen opmaecken tot haeren costen ende den
kerk daer zy haer hoy geset hebben te ontledigen om by de
stede gebruijckt te moegen werden.

[in marge: Dat men Pieter Buyskes den melcknap niet en sal laten volgen]
Opte missive by zyne Extie an ‘t collegie van de admiraliteyt
tot Hoorn gescreven daer inne zyne Extie begeert dat men Pieter
Luytges Buyskes die melcknap souden laten volgen om buyten
costen van ‘t lant gereet gemaict ende over zee gebruyckt te werden
is by de vroetschap niet goet gevonden dat men ‘t selve scryven zal
naecomen maer dat men ‘t voirs. schip zal behouden ende den selven
Buyskes niet laten volgen.
122
[in marge: Die paerden te houden tot alreheyligen]
Voorts in communicatie geleyt zynde off men die twee paerden den stede
toecomende langer sal houden off vercopen, is goet gevonden ende
geresolveert dat men die selve paerden noch houden zal tot
alreheyligen toe ende alsdan naerder op ‘t vercopen off langer houden
resolveren zal.
[in marge: iic duisent gulden over die geunieerde provintien]
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Up huyden den xviien juny anno XVC XCI in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde sekere missive van de heeren Staten van Hollant in date
den xen deser mit sekere pointen daer op by de steden van Hollant
ende Westvrieslant de resolutien opte vergaderinge van de staten in den
Haege innegebracht sullen werden, is by de vroetschap op ’t eerste
point mentionerende van noch boven voorgaende consenten iic duysent
over die vier contribuerende provintien omme te slaen ende opte brengen tot
onderhout ende verstarckinge van de legere van zijne Extie ende andere
nootelicheyden, goet gevonden dat men in de selve iic duisent gulden
sal bewilligen ende dat die quote van Hollant ende Westvrieslant
bedragende omtrent cxxxm gulden by de rentmeesters op interest tegens
thien ten hondert in ‘t jaer gelicht sullen werden ende gerembourseert
uuyte verpondinge van de jaere xcii ende zo ‘t selve niet wil vallen
dat die gedeputeerde deser stede in dien gevalle hem sal moegen
conformeren den meesten stemmen sonder nochtans die steden ofte landen
mit eenige verdere verpondingen te beswaren voor desen lopende
jaere.

[in marge: Pointen van bescreyvinge opte laeste dachvaert ongeresolveert gebleven]
Aengaende die pointen van bescreyvinge opte laeste dachvaert
ongeresolveert gebleven, heeft die vroetschap gepersisteert by haere
resolutien opte selve genomen ende haere gedeputeerde opten tegenwoirdige
dachvaert gaende geauctoriseert die selve aldaer inne te brengen.

[in marge: Te nomineren personen in den Hogen Rade]
Heeft voorts die vroetschap haere gedeputeerde gelast ende geauctoriseert
om mitte andere steden van Hollant ende Westvrieslant te procederen
tot nominatie van eenige personen in den Hogen Rade.

[in marge: Belangende ‘t placcaet van ’t slachtturven]
Belangende ‘t placcaet van ‘t slachtturven ende die fouten daer inne
bevonden heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden
hem in desen conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Harck Jansz. opten dachvaert]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Harck Jansz. van
Houthum, secretaris om te reysen opten dachvaert den xviien deser
in den Haege geleyt die voorgaende resolutien voor advys inne te
brengen daer op mitsgaders op d' occurentien1 die zo ter saecke
van ‘t leger onder ‘t gebiet van zyne Extie te velde gebracht als ter
saecke van 't grote leger dat die Conincklyke Majesteyt van Vranckryck uuyt Duytslant
verwacht ende dat die anders voorvallende ende geen uuytstel mogende lyden
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eyntelick te helpen resolveren ende hem te conformeren den meesten stemmen.
1.

occurentie - voorval, gebeurtenis, gelegenheid

[122verso]
[in marge: Approbatie van ‘t accoort mitte burgermeesteren van Haerlem gemaict nopende de
landen in pantschappe uuytgegeven]
[in marge: De selve landen te redimeren1]
Heeft voorts die vroetschap gehoirt hebbende het rapport van haere
gecommitteerde gebesoingeert hebbende mitte burgermeesteren der stadt
Haerlem geavoyeert het accoort by de selve haere gecommitteerde mitte
voirs. burgermeesteren van Haerlem gemaict nopende die liiiie morgen
lants toebehoirt hebbende den reguliers van Heyloe reguliers by dese stede
in pantschappe uuytgegeven ende oic den burgermeesteren geauctoriseert
ende geordonneert die selve pantschappen tegens Karsmisse naest
comende te redimeren ende dien volgende den personen die selve landen
in pantschappe besittende tytelicken te waerschouwen.

[in marge: Belangende d’ erfpacht van de Dobbelaers weyt de selve Cranck te laten volgen
ende noch eens l gulden]
Is voorts by de vroetschappe geresolveert dat burgermeesteren Harck
Jansz. van Houthum cum suis sullen verwilligen ten eynde zy die lxx gulden
's jaers erffpacht van de Dobbelaers weyde die zy an de rentmeester van de
Vroonlanden uuytgekeert hebben voortaen betalen sullen in handen van den
tresorier deser stede mits dat die stede henluyden zal verlenen acte
van indempnite2 in amplissima forma3 ende dat men die selve lxx gulden
's jaers mitte xxx gulden 's jaers uuyte stadts incommen Pieter Cornelisz. Cranck
sal laten volgen ordinarie tot onderhout van zyn studium ende dat men
hem tot copinge van boecken ende cleederen eens l gulden sal accorderen
extraordinarie.

[in marge: mr. Jan van Teylingen tot stads doctor aen te nemen]
Is noch geresolveert dat men doctor Jan van Teylingen sal annemen tot
stadts doctor ende hem tot een jaerlicxe pensie zal accorderen c gulden
ende vryheyt van stadts acchysen ingaende ter eerster verpachtinge der
selver mits dat hy den Goodshuysen ende armen om niet dienen zal
ende dat burgemeesteren mit hem sullen handelen van syn visitatien hoe
veel hy van elcke visitatie van de burgeren genieten zal.

[in marge: mr. Jelis vry van schutterie wachtgelt ende acchys]
Is mede mr. Jelis in regart van de diensten die hy den Goidshuysen
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deser stede gedaen heeft ende noch voortaen doen zal by de vroetschap
gegont tot haer wederseggen vryheyt van de schutterie ende wachtgelt
mitsgaders vryheijt van de stads acchysen ingaende ter eerster verpachtinge
der selver.
[in marge: Tauxateurs van de ce penning over de nieuwe huysen]
Syn voorts IJsbrant Allertsz., Aerian Heyndricxss. Rabbi ende
Cornelis Heyndricxss. Boom gecommitteert om die nieuwe huysen
die onlancx getymmert zyn ende noch niet in 't quoyer van de ce
penning gestelt zyn te tauxeren ende op ce penning te stellen.

[in marge: Cromhout ende Harck Janss. opten dachvaert]
Up huyden den xxve juny anno XVC een ende 't negentich heeft die vroetschap
gehoirt hebbende ‘t rapport van Harck Jansz. van Houthum geweest
hebben opte laeste vergaderinge in den Haege gecommitteert d’ eersame
Reynier Cromhout, burgermeester ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris
om van wegen deser stede te compareren op te vergaderinge van staten in den
Haege gecontinueert ende aldaer op alle pointen ongeresolveert gebleven die
resolutien van de vroetschap inne te brengen daer op ende andere voorvallende
saecken ende occurentien volgende voortgaende bescryvinge te helpen resolveren.
1.

redimeren - terug kopen van verpande of in beslag genomen goederen, inlossen.
indemniteit - het schadeloos stellen of houden van iemand
3.
in amplissimo forma - in de hoogste vorm
2.

123
[in marge: Noch iic duysent gulden over die provintien te bewilligen]
ende hen te conformeren den meesten stemmen ende specialicken om noch (boven d[e]
voorgaende iic duisent gulden) te moegen bewilligen zo verre die occasie hem s[ulcx]
presenteert ende die noot sulcx vereyscht in iic duysent gulden over die
provintien ende dat die quote van Hollant gevonden sal worden by vercopinge
van renten ofte oplichtinge by de rentmeesters te doene opte verpondinge
van den jaere XCIII ofte anderssins sonder nochtans eenichsins te
bewilligen in eenige verhoginge van de verpondinge voor desen lopende
jaere XCI.

[in marge: mr. Pieter chirurgyn gegont l gulden 's jaers]
[in marge: Schalmay speelders voor een jaar gecontinueert]
Heeft voorts die vroetschap mr. Pieter Gerritsz., stadtschirurgyn gegont
dat hy van nu voortaen tot wederseggen van de vroetschap tot een jaerlix
pensie genieten zal in plaetse van de xxiiii gulden, vyftich gulden 's jaers waer van
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‘t eerste termyn van verhoginge verschynen zal den xxiiiien november 91,
heeft voorts die vroetschap den schalmay speelders noch voor een
jaer in haeren dienst gecontinueert op ‘t oude loon als te weeten
elck tot xx gulden 's jaers.

[in marge: Gecommitteerde om inspectie te nemen ende haer te informeren opte waerde van
de landen gelegen buyten die slapert]
Up huyden den xxixen juny anno XVC XCI syn Jan Cornelisz. Comans ende
Aerian Heyndricxss. Rabbi gecommitteert om hen te transporteren
op te landen den stede toebehoirende gelegen tusschen die slaper
ende Petten ende haer te informeren wat die selve landen zo in
huyere als in cope souden behoiren te gelden, ende van ‘t selve den
vroetschap rapport doen om daer nae opte vercopinge ofte
verhuyeringe van deselve landen naerder geresolveert te werden
als nae behoiren.
[in marge: Heyndrick Jansz. uuyten Haege drie daegen te moegen laten ryffelen1]
Heeft voorts die vroetschap Jan Heyndrick Jansz. burger in den
Haege gegont in aensieninge van de brieven by hem van zyne Extie
ende gecommitteerde raeden van de Staten van Hollant vercregen dat hy
in de vryheyt van Bartelmies marckt naestcomende drie dagen
mit zyn cramerie alhier zal moegen voorstaende ende doen ryffelen ofte
trecken.

[in marge: Antwoort op ‘t versouck by de steden Hoorn, Enkhuysen ende Medemblick
gedaen]
Upten ixen july 1591 hebben myn heeren burgermeesteren den vroetschap collegialiter vergadert zynde voor gehouden dat die gecommitteerden der steden Hoorn,
Enchuysen ende Medemblick by haer geweest hadden ende versocht een eyntelick
affscheyt ende antwoort off die van Alcmaer willen angaen het accoort onder
die voirs. vier steden gemaict ende sulcx ‘t selve by die van Hoorn, Enchuysen
ende Medemblick geamplieert was ende nae dat die vroetschappen die
swaricheyden ten wedersyden overgeleyt ende overgewegen hadden, hebben goet
gevonden ‘t selve accoort te amplecteren mit die conditie dat by het
derde point gevoecht zal worden, welverstaende ter oirsake van de canalen,
zeegaten, stromen ende binnen wateren geen nieuwicheyden zal anrechten
noch ter saecke van dien treden in contentie ofte feyten mitte geunieerde
provintien, steden ofte leden van dien, maer dat men die gerechticheyt der selver
by wege van instatie sal moegen voorstaen ende defenderen ende angaende
‘t laeste point van ‘t selve accoort vint die vroetschap goet dat ‘t selve zal blyven
zo dat by die van Alcmaer es gestelt ende zo die steden van Hoorn, Enchuysen ende
Medemblick blyven willen by haere ampliatie dat men in dien gevalle henluyden affeysschen zal die besegeltheyden ende verbanden by henluyden mitten anderen gemaict om die
mitte vroetschappe te communiceren ende daer op naerder resolutie te nemen.
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ryffelen1 – beletten, beroven van
[123verso]
[in marge: ‘t Vernieuwen van 't overtoom tot Opdam]
Up ten lesten july anno 1591 is by de vroetschap collegiater vergadert zynde
goet gevonden dat men het overtoom leggende tot Opdam dat geheel vervallen is
zal repareren ende is ‘t noot vernieuwen ende verbreeden, nae dat burgermeesteren mitte
fabryckmeesteren nae voorgaende inspectie bevinden sullen oirbaerlicxte te zyn ende
dat burgermeesteren anhouden sullen by die van Opdam ten eynde zy souden dragen ende
betalen ‘t sy de helft een derde part off vierde part van de costen van ‘t selve overtoom
ende soe die van Opdam tot die oncosten van ‘t repareren ende vernieuwen van
‘t selve overtoom niet mit allen willen geven dat men evenwel mittet repareren
ofte vernieuwen van ‘t voirs. overtoom sal voortvaren ten eynde die van
Opdam niet veroirsaeckt en souden werden die van Hoorn te consenteren
aldaer een verlaet te leggen gelyck die van Hoorn, die van Opdam alrede
gepresenteert hebben ‘t selve te doen buyten costen van die van Opdam.

[in marge: mr. Jan Oirschot seker pensie toe te voegen]
Heeft voorts die vroetschap geauctoriseert den burgermeesteren om mit
mr. Jan Oorschot Franchois, schoolmeester te handelen in sulcker voegen
als zij best connen ende oirbaerlicxte voor den stede ende den burgeren ende
haere kinderen bevinden sullen ende hem sulcken pensie jaerlicx toe te
voegen als zy best mit hem sullen connen accorderen.

[in marge: mr. Pieter Hogerbeets tot stadts doctor aen te nemen]
Heeft mede die vroetschap de burgermeesteren geauctoriseert doctorem Petrum
Hogerbeets, medicum tot een stadts doctor aen te nemen op sulcke
pensie als burgermeesteren mit hem sullen connen accorderen.

[in marge: Een halve galch op 't gallichvelt te stellen]
Is voorts geresolveert dat men het galchvelt niet sal vercopen
maer daer op tot een kenteycken van de iurisdictie een halve galch
zal doen stellen.

[in marge: ‘t Huys an de suytzyde van Dronckenoort off te royen]
Is voorts geresolveert dat men het huys van Pieter Thijss. die Jonge
staende an de zuytzyde van Dronckenoort sal mitten eersten offroyen.
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[in marge: Die lege schepen uuyt Dronckenoort ende die steen van de wallen aldaer te keuren]
Oic dat men die leege schepen vrydaechs ende saterdaechs uuyt
Dronckenoort zal keuren ende oic die steenen van de wallen.

[in marge: Geen hecken voor die huysen te maecken]
Voorts dat niemant eenige hecken voor zyn huys sal moegen maken
dan by voorgaende consent van burgermeesteren die ‘t selve sullen moegen henluyden
accorderen doch niet hoger als van vyff voeten te rekenen van de goot off, voorts
dat die geene die alrede eenige hecken voor haer huysen staende hebben
gehouden sullen weesen die selve te verlegen totte hoochte van vyff voeten
van de goot off.

[in marge: Symon Janss. gegont lx gulden jaerlicx tot zyn alimentatie]
Heeft voorts die vroetschap gegont Symon Janss., poorter deser stede
ende een geestelick persoon geweest hebbende tot zyn alimentatie gegont
jaerlicx ‘t sestich gulden.

[in marge: Huybert Jacobss., clerck in de secretarie xxv gulden ’s jaers]
Heeft noch die vroetschap Huybert Jacobss., clerck in de secretarie deser
stede tot weder seggen gegont xxv gulden 's jaers uuyt des stadts incoompsten
mits dat hy eedt sal doen ende in absentie van de secretarissen die weescamer
bedienen ende hem in alles laten gebruycken tot bekenen van burgermeesteren ende gerechte
ende oick als ‘t rechtdach weesen sal 's avonts laet tot ses off seven uren in de
secretarie te blyven ende ‘s morgens vroeg opten rechtdach in de secretarie
te comen om den procureurs in ‘t rolleren van haere saken te geryven.

124
[in marge: Opte pointen ongeresolveert gebleven inne te brengen die resolutien by de
vroetschap opte selve voormaels genomen]
Up huyden den xxven augusti anno XVC XCI in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde sekere missive van de gecommitteerde van de Staten van
Hollant mit verscheyden pointen daer op by de steden resolutien in de
vergaderinge van de staten den xxvi deser maent in den Haege geleyt
innegebrocht sullen werden is op ‘t eerste point geresolveert dat die
gecommitteerde deser stede opten voirs. dachvaert gaende opte pointen
in voorgaende vergaderingen ongeresolveert gebleven inne sullen
brengen alsulcke resolutien als by de vroetschap voormaels op te
selve ongeresolveerde pointen es genomen.
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[in marge: Resumpie ende redres van de ordonnantien opte gemeene middelen]
Belangende die resumptie ende redres van de ordonantien van de gemeene
middelen, vint die vroetschap goet dat men d' impost van de bieren alhier
zal verpachten opten ouden voet ende dat die gecommitteerden deser stede
opten dachvaert gaende sullen insisteren dat in alle d' andere steden van
gelycken gedaen mochte werden ende dat zy voorts in ‘t resumeren van de
gemeene middelen ende redres van de ordonnantien der selver hen sullen conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: Impost van de wolle ende zyde lakenen]
Angaende d’ imposten van de wolle ende zyde lakenen, vint die
vroetschap goet dat d’ impost van de wollen lakenen gecollecteert worden
opte consumptie ende dat eenigen gecommitteert sullen werden om daer
op een ordonnantie te concipieren ende die lakenen op sekere pryse te stellen
ende dat die selve ande steden mitten eersten over gesonden sullen werden
om daer op een eyntelicke resolutie te moegen nemen ende dat men verbieden
zal dat men mit geene lakenen ten platten lande mach lopen ende
aengaende die syden lakenen sullen die gecommitteerden deser stede
haer mogen conformeren den meeste stemmen.
[in marge: clm gulden versogt tot offdoeninge van eenige voorgaende lasten]
Beroerende die clm gulden tot offdoeninge van eenige lasten opte
verpondinge van de jaere XCII staende, versogt heeft die vroetschap haer
gecommitteerden opten dachvaert gaende, gelast te anhoiren d’advysen van d’andere
steden ende haer te conformeren mitte meeste opinien der selve ten waer
eenige steden rapport naemen in welcken gevalle zy oic rapport sullen
nemen sonder nochtans te moegen bewilligen in eenige verhoginge van de
verpondinge voor desen lopende jaeren XCI.

[in marge: ... Bedieninge van de admiraliteyt 't collegie van desen quartiere te bevelen]
Belangende die collegien van de admiraliteyt, vint die vroetschap goet
dat die gedeputeerden deser stede ten dachvaert gaende sullen insisteren dat
die bedieningen van de admiraliteyt in desen quartiere bevolen sal werden
den gecommitteerde raden van de selven quartiere ende dat ‘t collegie van
super intendentie zal cesseren ten waer by de andere steden sulcke middelen
worden voorgewent waer deur goet gevonden werde ‘t selve collegie
voor als noch te continueren in welcken gevallen die gecommitteerden deser
stede haer sullen moegen conformeren den meeste stemmen.
[124verso]
[in marge: Provisioneel accoort tussche die van Hollant ende Zeellant gemaict]
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Aengaende 't provisioneel accoort tusschen die van Hollant ende Seellant
gemaict opten ontfanck van de licenten ende convoyen off men 't selve zal
continueren, heeft die vroetschap haere gecommitteerden geauctoriseert
in desen te volgen den meesten stemmen.

[in marge: 't Belet eenige steden by de provisien van de raden gedaen in 't executeren van
eenige criminele sententien]
Belangende d' belettinge by de provisien van de grooten ende provinciale raden
eenige steden gedaen in de executien by schepenen der selver steden gewesen
mitsgaders in de inninge van de excysen, etc., auctoriseert die vroetschap
insgelycx haere gecommitteerden om haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Calff ende Houten opten dachvaert in den Hage]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Gerrit Heyndricxss. Calff,
burgermeester ende Harck Janss. van Houten, secretaris omme van wegen
deser stede in de vergaderinge van de staten te compareren die
voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer op ende op
alle voorvallende ende occurerende saecken (geen uuytstel mogende lyden) te
helpen resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen mits dat
zy in sware saecken daer eenige steden rapport nemen, mede rapport
sullen nemen.

[in marge: De landen buyten den slapert te verhuyeren]
Ten daege ende jaere als voren is by de vroetschap (gehoirt hebbende
't rapport van haere gecommitteerdens geweest hebbende opte landen gelegen
buyten de slapert den stede toecomende) geresolveert dat men voor desen
tyt die selve landen niet vercopen, maer voor den tyt van drie jaeren
verhuyeren zal mit die conditie zo verre die landen off eenige vandien
vercoft worden, dat dan die huyere mit dat jaer in de welcke die
vercoft worden expireren zal, oic dat burgermeesteren deselve landen
an de oude huyerluyden sullen moegen verhuyeren zo verre zy connen comen tot
sulcken pryse als die geëstimeert zyn indien niet dat men alsdan deselve
in 't openbaer verhuyeren zal.

[in marge: Die gerechticheyt der steden belangende die landen by suyden die gallichdyck
gelegen voor te staen]
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren die gerechticheyt deser stede
sullen voorstaen so in 't onfangen van de verpondinge van de landen gelegen
besuyden die gallichdyck als oic in 't innen van de penningen by die van
Outdorp in voorgaende jaeren over die verpondinge van de selve landen
ge ontfangen ende dat men die presentatie van de submissie sal affslaen.
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[in marge: Copinge van 't huys an de Vischmarckt]
Heeft voorts die vroetschap geavoyeert die copinge van 't huys van de
cousmaker staende an de Vischmarckt by burgermeesteren voor xvc gulden op
thien naestcomende maye daegen gecoft mits dat men 't selve voor een tyt
in suspens sal houden om middeler tyt mit Symon Cornelisz. mit vroetschap
te accorderen indien doenlyk es.

[in marge: Approbatie van 't accort mittet gasthuys gemaickt van 't onderhout van de 2
paerden]
Is mede by de vroetschap geavoyeert het accoort by burgermeesteren mitte
regenten van 't mannengasthuys gemaict te weeten dat 't mannengasthuys
die twee paerden van de stede den tyt van vier eerstcomende jaeren ingaende
1e november naestcomende sal onderhouden te hoy ende te gars ende dat die
stede daer tegens alle 't vullis zal doen brengen op 't gasthuys lant buyten
die Vriesche poort zoe lange tot dat 't selve lant tot bequame hoochte
zal zyn gebrocht.
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[in marge: Beroerende 't verdecken van Bardesius poort]
Up huyden den ven septembris anno XVC XCI soe es by de vroetschap
collegialiter vergadert zynde, geresolveert dat burgermeesteren mr. Willem Bardesen
sullen moegen accorderen dat hy die steenen brugge over die Nieuwesloot boven
toe sal moege decken mits dat hy 't selve niet hoger zal mogen maken als
burgermeesteren goet duncken zal ende dat hy beloven zal 't selve verdecken
(indien naemaels bevonden worde dat die stede daer deur vercort
soude zyn) tot vermaninge van burgermeesteren off te nemen ende oic 't selve
verdecken niet hoger te maken buyten consent van burgermeesteren ende van
't selve den stede acte zal verlenen.
[in marge: d' Annemers van de dammen verset te doen]
Up huyden den 28en september anno 1591 sijn burgermeesteren by de vroetschap
collegialiter vergadert zynde geauctoriseert om mitten annemers van 't slaen
onderhouden ende opnemen van de dammen van de Nieuwe steenen brugge bij de Vischmarct
te handelen ende haer tot redelickheyt te contenteren van 't verset haer by
burgermeesteren belooft mits dat zy niet en sullen mogen excederen die somme van
iic l gulden die bedongen penningen van ic v gulden daer inne begrepen.

[in marge: Die marckt van de vette varckens opte Oude gracht]
Is mede by de vroetschap geresolveert dat men die marckt van de vette
verckens zal verleggen ende die ordonneren opte Oude gracht, beginnende
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van de Ridderstraet off westaen ende dat men tot geryff van de huysluyden ende
coopluyden gedurende die marckt sal stellen bij de selve Ridderstraet.

[in marge: Die coop van Heyndrick Janss. huys bij de Vischmarckt aen te nemen]
Is voorts goet gevonden dat men den coop van Heyndrick Jansz.
Cousmakers huys by de Vischmarckt by burgermeesteren opt believen van de
vroetschap gedaen sal eyntelick annemen doch mittet offbreken vandien
mitsgaders mittet copen van de steeg van Symon Cornelisz. Comans sal
supersederen voor een jaer twee ofte drie nae die gelegentheyt
vereysschen zal.
Voorts es goetgevonden ende geresolveert dat burgemeesteren mit hun
drien tot Karsmisse naestcomende het burgermeesterschap sullen bedienen
ende dat men geen ander in de plaese van saliger Reynier Cromhout zal nomineren.

[in marge: Delinge te doen van de reguliers landen mit die van Haerlem]
Sijn voorts burgermeesteren mitsgaders mr. Adriaen Anthonisz., Claes
Matheusz, Aerian Heyndricxss. Rabbi, Doedt Jansz. Medemblick
ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris, geauctoriseert om mitte
gecommitterden der stadt Haerlem te procederen tot deelinge van de
landen van de reguliers van Heyloe by die van Alcmaer in pantschappe
uuytgegeven volgende 't accoort dienaengaende gemaict, ende te besegelen
d' acte tot hanthoudinge van 't voors. accoort geconcipieert ende den vroetschap
voorgelesen ende angaende 't derde part van de voors. landen die van Haerlem
toecomende vint die vroetschap niet ongeraden zo men 't selve binnen
‘s coops van die van Haerlem connen becomen dat men 't selve derde part
copen zal.
[125verso]
[in marge: Belangende ’t dyckgraeffschap van de Schaerdammer dyck]
Is mede goet gevonden dat een van de burgermeesteren ende Cornelis Janss.
van den Nyenburch, scepen, haer sullen transporteren tot Akersloot
by de scepenen ende regierders aldaer omme den selven te remonstreren haerluyder
gerechticheyden ende previlegien beroerende ’t dyckgraeffschap van de Schaerdammer
dyck ende versoucken dat zy die selve willen voorstaen ende niet gedogen
dat ’t selve offitie by andere werde geincorporeert pnt ende denselven van Akersloot te presenteren daertoe te willen helpen ende
den handt daer aen te houden.
[in marge: Hoe men de quote van desen quartiere in de cxxxm gulden vinden zal]
Ten selven daege in communicatie van de vroetschap geleyt zynde sekere
missive van de Gedeputeerde Raeden van Westvrieslant ende ’t Noorder339

quartier is opt eerste point, mentionerende by wat wegen die
quote van desen quartiere in de cxxxm gulden, der bij copinge van renten op te brengen,
bedragende omtrent xxviim
iii libra best gevonden soude mogen werden goetgevonden dat men die
selve quote vinden zal mit uuytseyndinge van billetten gelyck
voren die affgeloste penningen (die gereduceert mosten weesen) weder opgelicht
zyn geweest.

[in marge: Die van Petten den Ley in erffpacht te accorderen]
Aengaende die van Petten die versoucken tot behoeff van haeren
armen die proffyten van de Ley off ten minsten dieselve te hebben
in een gracelicken erffpacht, is goetgevonden dat men die van
Petten den voors. Leye ten behoeve als voren in een gracelicken
erffpacht zal laten volgen mit die conditie dat zij die vaert,
in deselve Ley leggende, in geender manieren sullen versparren noch
verhinderen maer deselve onderhouden.

[in marge: ’t Versouck van de wachtmeester tot Medemblick aff te slaen]
Beroerende den wachtmeester tot Medemblick die versouckt approbatie
van de tien gulden ter maent by syne Extie zynen zoon onder die
compaignie van de oeversten Dorp verleent, is geresolveert
dat men ’t selve versouck zal affslaen.

[in marge: Josyne van Bredenroede noch xxxv gulden ’s jaers tot haer alimentatie]
Belangende Josyne van Brederode die versouckt approbatie van de
xxxv gulden ’s jaers, haer by zyne Extie. verleent, tot haer alimentatie uuyt
desen quartiere boven die l gulden ’s jaers haer by denselven quartiere
gegont, is geresolveert dat men haer ’t selve zal accorderen
mit die conditie dat zy haer daermede sal laten genoegen sonder
eenige verdere molestatie te doen.

[in marge: Visitatoers van de rekening van de tresorier de anno 90]
Up huyden den viien novembris anno XVC XCI syn by de vroetschap,
collegialiter vergadert weesende, gecommitteert tot visitateurs van de
rekening van Dirck van Foreest, tresorier der stede Alcmaer
van de jaere XC, mitsgaders van de fabryckmeesters van deselven jaere
Jan Cornelisz. Comans, Ysbrant Allertss., Jan Claesz., Jan Claess. Quinting,
Doedt Jansz. Medemblick ende Gerrit Jacobss. Coren.
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[in marge: Nopende het dyckgraeffschap van Schaerdammer dyck]
Syn voorts burgermeesteren mit Cornelis Janss. van de Nyenburch, schepen, ende Harck
Jansz., secretaris, gecommitteert om by die van Schermer ende Akersloot
mit alle mogelycke middelen te van ’t we arbeyden ten eynde hy mit
vruntschap haerluyden different werden terneder leggen geleyt ende beslicht
mocht werden ende om te sien off men van beyde dorpen tot behoeff
deser stede soude moegen vercrijgen haerluyder recht dat zy hebben
tot het dyckgraeffschap van de Schaerdammer dyck, dat by den schout
van Noortschermer lest es bedient geweest ende dat men middeler tyt
dien aengaende mit die van de rekencamer in den Haege zal spreken
ende oic middeler tyt den schout van Schermer eenich contentement
geven opdat hy ’t selve offitie niet en transportere aen die van Hoorn.

[in marge: De requesten van de pachters der imposten binnen Hoorn te renvoyeren an de
staten van Hollant]
Voorts in communicatie van de vroetschap geleyt zynde sekere missive van de
gecommitteerde raeden in den collegie van Westvrieslant ende ’t Noorderquartier is op ’t eerste point, mentionerende van verscheyden requesten
by eenige pachter van de gemeene middelen tot Hoorn overgegeven,
geresolveert ende goetgevonden dat dieselve pachters sal
renvoyeren an de staten van Hollant ende Westvrieslant ende dat zoverre die van Hoorn alsnoch niet en desisteren, twee uuyten
collegie sullen werden gecommitteert in de naeste vergaderinge van de
voornoemde staten te compareren, die faulten van die van Hoorn te
remonstreren ende te versoucken dat dieselve promptelicken ende mitterdaet geremedieert werden ende oic dat die magistraten van desen
quartiere opte voornoemde vergaderinge comparerende, die hant daer aen
sullen houden ten eynde dat niet alleenlick die fauten by die van Hoorn
gepleecht, geremedieert maer opdat by henluyden den pachters gecontenteert
soude werden van de interesten by henluyden in haer gepachte middelen
geleden als geweest hebbende die cause derselver interesten.

[in marge:’t Versouck van Gruyerte Dircxdr. tot Schoreldam off te slaen]
Heeft voorts die vroetschap offgeslagen ’t versouck vervaet in de
requeste by Guyerte Dircxdr., weduwe van Erasmus Cornelisz.,
wonende in de schanse van Schoreldam, an ’t voirs. collegie overgegeven.

[in marge: Nopende die vercopinge der abdyer landen tot proffyt van de universiteyt van
Leyden]
Nopende die memorie articulatum gestelt mentionerende van de vercopinge
van eeniger der abdyer landen ten proffyte van de universiteyt
van Leyden, heeft die vroetschappe verclaert dat zy daerinne
niet en connen resolveren deur op ’t selve al eenige resolutien alre
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in den Haege syn genomen ende opte anstaende vergaderinge noch verder
resolutien genomen sullen werden.

[in marge: Van de ongeresolveerde pointen]
Ten selven daege mede in communicatie van de vroetschap geleyt sekere
missive van de staten van Hollant mit sekere bygevoechde pointen
daerop in de vergaderinge den xien deser maent in den Haege geleyt
sekere resolutien innegebracht sullen werden, is op 't eerste point
geresolveert dat die gedeputeerden deser stede opte pointen in
voorgaende dachvaerden ongeresolveert gebleven, sullen inbrengen
die resolutien by de vroetschap voormaels opte selve pointen
genomen.
Opte iien point, mentionerende by wat middelen die geconsenteerde

[126verso]
[in marge: Hoe men die geconsenteerde middelen lasten van de oorloge sullen vinden]
[in marge: Dat die van der Gaude haer middelen mede te barde sullen brengen]
[in marge: An haere Mat. te scrijven dat zy die garnisoenen in den Briele betale ende die
penningen an deselve verstreckt, restituere]
lasten van de oorloge voor die reste van de lopende jaere best gevonden
sullen werden, heeft die vroetschap haere gedeputeerden opten dachvaert1
gaende, geauctoriseert te anhooren dat d’ advysen van de voorsittende stede ende haer
te conformeren by de meeste stemmen derselver, mits dat zij zoverre zy
in de voorgeslagen middelen swaricheyt bevinden, rapport sullen nemen an de
vroetschappe ende zoveel die van der Goude angaet die haer
middelen inhouden, dat men haer by de beste middelen sullen constringeren daertoe brengen
dat zy haer middelen als andere steden te barde brengen ende belangende
die penningen uuyte middelen gelicht tot betalinge van de garnisoenen binnen
den Briele, vint die vroetschap goet dat men an haere Mat. sal scrijven ten
eynde zy dieselve garnisoenen betale ende die penningen an deselve verstreckt,
restituere.

[in marge: Eenige personen te nomineren in den raet provintiael]
Op ’t iiie point heeft die vroetschap mede haere gedeputeerden opten
dachvaert gaende, geauctoriseert om te procederen tot nominatie van eenige
gequalificeerde personen in den Raet Provintiael in plaetse van den
raetsheere Leuwen die in den Hogen Rade es gestelt.

[in marge: Joris de Bye te stellen tot rekenmeester in syn vaders plaetse]
Op ’t iiiie point heeft die vroetschap geresolveert ende goetgevonden
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dat men Joris de Bie, tresorier-generael, sal ordineren tot
rekenmeester in plaetse van Dirck de Bye, zyn overleden vader.

[in marge: Belangende d’ instructie op de beursen tot Leyden geconcipieert]
Op ’t ven point, mentionerende van de ordonnantie ende instructie by den
curateurs van de universiteyt van Leyden voor het collegie van de
studenten in deselve universiteyt geconcipieert, heeft die vroetschap
haer gedeputeerden geauctoriseert dieselve te avoyeren, mits dat zij
sullen insisteren dat onder die xxx personen in de beurse te ordineren
eenige, ’t zy x, ix, viii, vii off vi personen uuyt dit quartier genomineert
sullen werden ende dat uuyt dit quartier mede een curateur van de
voornoemde universiteyt geordineert zal worden.

[in marge: Nopende die missive van die van Rotterdam]
Nopende die missive van Rotterdam ende die interpretatie by
henluyden opte resolutien van de staten in date den xven marty lestleden
genomen, heeft die vroetschap geauctoriseert haere
gedeputeerden in desen te anhoiren d’advysen van d’andere voorsittende
steden ende haer te conformeren mitte meeste ende beste stemmen der
selver.

[in marge: Pieter van Teylingen ende Harck van Houthen opten dachvaert in den Haege]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Pieter van Teylingen,
burgermeester, ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris, om vanwegen
deser stede te compareren op de vergaderinge den xien deser maent
in den Haege geleyt, die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen,
daerop ende alle andere saecken den welstant van de lande betreffende
ende aldaer voorvallende te helpen resolveren ende hen te conformeren den
meeste stemmen.

[in marge: Nopende ’t verlaet bij Fransges overtoom te leggen]
Up huyden den xiien novembris anno XVC XCI is bij de vroetschap goetgevonden
dat men omme te moegen leggen een verlaet bij Fransges overtoom sal
schicken voor al daer toe te hebben ’t advys van de rentmeester van de Vroonlanden
ende consent van de Camer van de Rekeninge ende niettemin middeler tyt arbeyden omme
indien ’t doenlick es te becomen scriftelick consent van die dorpen die tot
het leggen van ’t selve verlaet welgesint zyn.
1.

dachvaert – reis van een dag
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[in marge: Diepinge van de vaert by Eerstwouder sluys]
Is mede by de vroetschap geresolveert dat burgermeesteren den waerschappen van
Geestmerambocht voor haer ontbieden sullen ende haer voorhouden die acte, daeruuyt blyckt dat die stede tot Eertswouder sluys ende behoudenisse van
haere vaert deur deselve vc gulden opgebrocht hebben ende by denselven
waerschappen zeer instantelick anhouden dat zy dieselve vaert, die
geheel vervuylt es, tot geemene costen van Geestmerambocht willen
doen diepen.

[in marge: Die landen van de pantschappen te verhuyeren]
[in marge: Den Godthuysen te laten behouden haere landen]
Is voorts mede geresolveert dat burgermeesteren die landen die in pantschappe beseten zyn geweest, an de oude huyerluyden sullen verhuyeren
zoverre zij daervoren die waerde off bijnae die waerde connen
becommen, uuytgesondert die landen die by de Goidshuysen in pantschappe
beseten zyn geweest, die men denselven huysen in eygendomme sullen laten
behouden voor die penningen die zy voor dieselve pantschappe
uuytgegeven hebben mit die conditie dat zij offstant sullen doen van
Thymans Bosch, die van Haerlem te dele gevallen, sonder daervoor yet
van de stede te genieten, mit conditie mede off die stede tot eeniger
tyt van deselve landen offstant souden moeten doen, dat in dien gevalle
die Goodshuysen niet meer van de stede souden moegen eysschen als die penningen
by haer voor die pantschappe uuytgegeven.

[in marge: Eenige landen te vercopen]
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert om eenige landen die in
cleynen pryse verhuyert zijn ende veel in cope souden gelden, te vercopen
ende die penningen van dien te employeren zo tot redemptie van de pantschappen
als tot offlossinge van eenige van de swaerste lyffrenten.

[in marge: Den craemvrouwen mede opte schouderen ter begraeffenisse te brengen]
Is voorts geresolveert ende goetgevonden dat men den craemvrouwen,
drenckelingen ende nedergeslagenen op die schouderen ende niet onder den
armen ter begravenisse sal brengen.

[in marge: De rente van xv gulden ’s jaers off te lossen]
Voorts dat men die losrente van xv guldens ’s jaers die ’t sterffhuys van joffrou
Hester van Rollant op Aelbert Cornelisz. Comans sprekende heeft, ende van dewelcke die stede den voornoemde Aelbert Cornelisz. moet vryen, sal offlossen.
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[in marge: Symon Pieterss. een huysgen op syn lant te setten]
Heeft voorts die vroetschap geconsenteert Symon Pieterss., schipper,
dat hy op zyn lant, leggende besuyden het tonlant an de Schermer (’t welck
hy tot een cooltuyn gemaict heeft), by provisie ende tot wederseggen een
huysgen opten brant sal moegen stellen, mits dat in ’t selve huysgen niet
getapt noch eenige neeringe gedaen sal moegen worden ende dat hy ’t selve
huysgen niet hoger sal mogen maken dan burgermeesteren goet bevinden sullen.

[in marge: Versouck van Willem Claesz. linnen cleeren bleecker]
Opte requeste van Willem Claesz., linnen cleeren bleecker by de
Kennemerpoort, versouckende zyn huysgen wat hoger te maken, zyn
burgermeesteren geauctoriseert om haer op ’t versouck naerder te informeren
ende op ’t selve sulcx te disponeren als ’t henluyden best duncken zal.
Up huyden den ven decembris anno 1591 is by de vroetschap op ’t versouck by de
gedeputeerden der steden van Dordrecht, Haerlem ende der Goude an de
vroetschappe deser stede gedaen, zo mondelinge als by gescrifte, geresolveert
ende verclaert dat zy denselven gedeputeerden geen eyntelick antwoort op haer

[127verso]
[in marge: Versouck by Dort, Haerlem ende der Goude gedaen]
versouck en connen geven naer dien die interpretatie in ’t selve
versouck gementionneert staetsgewys by de edelen ende neutrale steden
van Hollant is gedaen, maer zoeverre die voors. drie steden ’t voors.
haere versouck opte eerste anstaende dachvaert comen te proponeren
gelyck by die van Rotterdam in de laeste dachvaert is gedaen,
sal die vroetschappe haere gedeputeerden opte voors. eerst anstaende
dachvaert gaende sulcke last geven als zy in redene ende equiteyt
bevinden sullen te behoiren.

[in marge: Jacob Dirxss. tot visitatoer van de rekening van de ontfanger raet]
Up huyden den viiien decembris anno 1591 heeft die vroetschap gecommitteert
Jacob Dircxss, gedeputeerde deser stede in ’t collegie van
Westvrieslant ende ’t Noorderquartier, omme neffens die gedeputeerden van d’ andere steden
in denselven collegie te hoiren visiteren
ende te sluyten alle die rekeningen van Jan Aelbertss. raet, ontfanger
generael, die deselve ontfanger nu ter tyt gereet heeft.

[in marge: Rapport]
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Up huyden den xiien decembris anno 1591 hebben die burgermeesteren Pieter
van Teylingen ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris, rapport
an den vroetschappe gedaen van ’t gunt opte laeste dachvaert
verhandelt was ende zyn ten selve tyde den vroetschappe
voorgelesen die resolutien van de staten opte twee voorgaende
dachvaerden genomen.

[in marge: Nijenburch vryheyt van offitien]
Heeft voorts die vroetschappe om sekere redene
Cornelis Jansz. van der Nyenburch, dyckgraeff van Geestmerambocht gegont vryheyt van stadts offitien, mits dat hy
evenwel in de vergaderinge van de vroetschap sal compareren ende
advyseren als andere vroetschappen ende sulcx hy tot noch toe gedaen
heeft.

[in marge: Mit Dirck Cornelisz. ende Rinmoeller te accorderen]
Syn voorts burgermeesteren, mitsgaders mr. Adriaen Anthonisz., Jan
Claesz. Quinting ende Cornelis Florisz. gecommitteert om mit Dirck Cornelisz.
Rinmoeller te accorderen van de roetalen, die zyn erff grooter zyn bevonden
als die quytscheldinge by de stede van ’t selve erff verleden es vermeldende
ende by den selven Dirck van stadts water aen zyn erff verheelt.

[in marge: Reformatie opte vierschare tot vorderinge van de justitie]
Is voorts geresolveert tot vorderinge van de justitie van de
vierschare deser stede ende ten eynde partyen recht begerende beter geryst
souden moegen werden, dat van nu voortaen anders geene vacantien
noch heylige dagen by schepenen gehouden sullen werden dan alleen
die vacantien van de jaermarckten ende die heylige daegen die in de
kercke geobserveert worden ende dat voorts schepenen dingsdaechs
van twee uren tot vier uren sullen vergaderen om het camerrecht
zo daer eenich voorhanden is, aff te doen.
Op ’t request bij Gerrit van Woggenom an de vroetschappe
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overgegeven is goetgevonden, dat burgermeesteren hem bij monde sullen voor
antwoort moegen geven, dat die vroetschap niet goet en vint mit hem
in eenich accoort te treden, maer dat hij hem sal reguleren nae het
accoort in den jaere LXV bij de hartochinne van Parma als gouvernante tusschen den procureur generael ende den grave van Egmont, mitsgaders
den heere van Brederoede gemaict ende dat voorts de gedeputeerde
deser stede opte eerste anstaende dachvaert gaende die saecke tegens
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denselven Woggenom sullen vervorderen nae ’t advys van de advocaet.

[in marge: Accoort mit Pieter Oloffsz. gemaict]
Upten xven december XVC XCI is by de vroetschap geavoyeert het
accoort bij burgermeesteren mit Pieter Oloffsz., organist, gemaict
voor noch tien naestcomende jaeren, beginnende loop te hebben ten
expiratie van ‘t tegenwoordige accoort ende dat opte conditien
in ’t voorgaende contract begrepen, mits dat hy in plaetse vanden cxl gulden
genieten zal ‘s jaers iic xxv gulden des sullen burgermeesteren hem voorhouden, dat
hy selffs zal spelen ende niet uuyte stadt trecken dan bij consent van burgermeesteren.

[in marge: Vischmarckt opte Nieuwen steenen brugge]
Is voorts goet gevonden dat die Vischmarckt opte Nieuwe
steenen brugge geordonneert zal worden in conformite van ‘t
caertgen daervan gemaict ende den vroetschappe vertoont.

[in marge: Mit Symon Cornelisz. Comans eerst te accorderen]
Is mede geresolveert dat men eerst mit Symon Cornelisz. Comans
zal accorderen alleer men ’t huys van Heyndrick Janss., cousmaker,
zal offbreecken, doch dat ’t selve huys voor ’t eerste niet
verhuyert zal worden an luyden van gelycke neringe.

[in marge: Die sake van Westvrieslant in stilstant]
Is noch geresolveert dat men die saecke van Westvrieslant in
stilstant zal laten blyven ter tyt toe die van Hoorn, Enchuysen
ende Medemblick geantwoort sullen hebben op ’t gundt daerop zy lest reces hebben genomen.

[in marge: Seker faute in de caerte van ’t Amsterdammer veer te remedieren]
Is oic goet gevonden ende geresolveert dat burgermeesteren mitte raets
van ’t schippersgilde sullen raetslagen by wat middele best zal
worden geremedieert in seker faulten in de caert van ’t Amsterdammer veer bevonden, zo van dat zy zo veel ruympte niet en
laten dat toen xx personen in ‘t hol moegen sitten als anders.

[in marge: De lxxv gulden van de lyndrayers gestelt op lx gulden voor het anstaende jaere]
Heeft voorts die vroetschap op ’t versouck van de lyndrayers
die lxxv gulden ’s jaers, die zy an den pachter van de stede wage dit
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lopende jaere uuytkeren sullen, voor het anstaende jaer XCII vermindert
ende gestelt op lx gulden ende dat daer op die voors. wage zal
worden verpacht.

[in marge: ’t Loon van de boomsluyter ende portiers verhoocht]
Heeft mede die vroetschap op ’t versouck van de portier ende
boomsluyter haerluyden wedden verhoocht, te weeten van de
boomsluyter een pond groot ’s jaers, van Garbrant Janss., grosser,
een halve stuver ‘s daechs ende van d’andere vier portiers elcx
een stuver ’s daechs.

[128verso]
[in marge: Die doelknechts haer loon elck vier gulden verhoocht]
Heeft voorts de vroetschap die pensie van de doelknechts
elck vier gulden verhoocht ende henluyden in plaetse van de acht
gulden elcx twaelff gulden ’s jaers toegevoecht.

[in marge: Den huysarmen gegont de helft van de twee morgens van de Uuytersse Ven in ’t
maelwater bedyckt]
Is mede den huysarmen bij de vroetschap op haerluyden versouck
gegont ende gegeven die helft van de twee morgens van de
Uuytersse Ven in de polder van ’t maelwater bedyckt,
mits dat dieselve huysarmen tot haren laste sullen betalen
die erffpacht die deselve twee morgens moeten dragen.

[in marge: Mitten offslager te handelen]
Up huyden den xxixen decembris anno 1591 sijn burgermeesteren, by de
vroetschap collegialiter vergadert zynde, geauctoriseert mitten
offslager eyntelick te handelen van de pacht van de offslach mitte
zeevischbancken, meervischvloten ende ’t huysgen ende hem ’t selve
voor dit ancomende jaer in pachte te laten volgen voor de iic xxxvi
gulden die hy daervoor geboden heeft zoverre zy hem niet hoger
connen crygen.

[in marge: Van de xxxii roeden erff aen de runmolen]
Syn voorts burgermeesteren ende schepenen gecommitteert om naerder
inspectie te nemen van de xxxii roeden erff, die de stadt leggende
heeft aen ’t erff van de runmolen, nu toecomende Gerrit Pieterss. ende
dat men dieselve xxxii roeden ande stadt zal behouden ende
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niet vercopen, dat men oic mit Claes Harcxss. sal spreken
ten eynde hy hem soude overgeven dat hy die straet, die hy
voor zyn soutkeet gelaten heeft, zal laten gebruycken tot een
straet ende beloven dieselve niet te versparren.

[in marge: Drie fabryckmeesteren te ordonneren]
Is mede goet gevonden, dat voor dit anstaende jaer geordonneert
sullen werden drie fabryckmeesteren die te ‘s jaers genieten sullen
voor haer weddens hondert gulden ende vryheyt van acchys.

[in marge: Jacob Dircxss gecontinueert]
Heeft voorts die vroetschap Jacob Dircxss gecontinueert
in ’t collegie van Westvrieslant ende ’t Noorderquartier tot
Karsmesse 92 toe.
[in marge: Continuatie van de iic duysent gulden ter maent]
[in marge: ixc Duysent gulden extraordinarie]
Upten iien january 1592 in communicatie van de vroetschap geleyt zynde, sekere
missive van de Staten van Hollant mit sekere by gevoechde pointen, is
op ’t eerste point der by de vroetschap goetgevonden, dat die gedeputeerde
deser stede tot vervallinge van de oncosten van de oorloge ende oprechtinge van
een veltleger sullen moegen bewilligen in de continuatie van de iic duysent
gulden ter maent over die vier contribuerende provintien, mitsgaders in de
ixc duysent gulden extraordinarie over die voors. pointen voor desen lopende
jaere XCII versocht, mits dat ’t selve bij d' andere provintien mede
innegewillicht ende eenpaerlick geconsenteert zal worden, ende
omme de quote van Hollant ende Westvrieslant in de voors. ixc duysent gulden te
vinden, bedragende omtrent vic duysent gulden, heeft die vroetschap
goetgevonden dat die lasten opte middelen ende verpondingen staende
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mitsgaders oick de opheve van deselve gemeene middelen zal
worden gecontinueert ende dat gelycke verpondinge over die steden
ende plattelanden omgeslagen ende geheven zal worden ende onder gelycke
limitatie nopende die xxm gulden tusschen die van Hollant ende Westvrieslant
differentiael zynde, als in den voorleden jaere 91, dan zoveel angaet
die vercopinge van de domeynen ende andere geestelicke landen, is
die vroetschap beduchtende, dat daervan weynich gelt zal comen
ende souden daeromme goetvinden, dat mitte selve vercopinge voor
dese tyt niet en sal voortgevaren worden.

349

[in marge: Beroerende die convoyen ende licentien]
Beroerende het stuck van de convoyen ende licentien ende resumptie van de
lysten, ordonnantien, instructie ende placcaten daerop gemaict, heeft de
vroetschap haere gedeputeerden geauctoriseert om haer in desen te
conformeren den meesten ende beste stemmen, mits dat zy goet regart
sullen nemen ende oic mogen insisteren, dat die caesen, sout ende andere,
wesende van de hooftneringe deser stede niet boven redene en
werden beswaert.

[in marge: Nopende die veylinge van de zee]
Nopende die veylinge van der zee ende alle rivieren, stromen ende
wateren van de vereenichde landen ende mit wat schepen ende by wat
ordre daerinne best zal moegen werden voorsien, heeft die
vroetschap insgelycx haere gedeputeerden opten dachvaert gaende
geauctoriseert haer te conformeren den meesten ende beste stemmen.
[in marge: Nopende die propositie van de Mat. van Engelant]
Opte propositie van de Mat. van Engelant, nopende die navigatie
op westen ende Italien, etc., sullen die gedeputeerden deser stede opten
dachvaert gaende haer in desen te conformeren mitte principaelste
steden van Hollant hen mitte zeevaert ende handelinge op westen
generende.

[in marge: Belangende ’t placcaet opte tarra]
Nopende ’t geene tegens ’t placcaet van de tarra, by last van haere
Mat. an de heeren Staten Generael, es geproponeert, naer inhouden
van de gescrifte daervan zynde, sullen die gedeputeerden deser
stede haer conformeren de meeste stemmen ende arbeyden ten eynde
’t voors. placcaet in treyn gehouden mach worden.

[in marge: Personen in den Raet van Staten]
Nopende die continuatie van de heere van Matheues, mr. Sebastiaen
van Lozen ende Symon Meynnertsz., gecommitteerden van Hollant in de
Raet van State off andere in haer plaetse te nomineren, heeft
die vroetschap haer gedeputeerde geauctoriseert haer te conformeren
den meeste stemmen, doch zo daer eenige veranderinge valt dat deser
stede gedeputeerden sullen anhouden, datter een uuyt Alcmaer off ten minsten
uuyt dit quartier mede genomineert mocht worden.
Belangende die continuatie ofte veranderinge van de collegien gecommitteert
tot beleydinge van de saecke van de admiraliteyt ende den personen daerinne
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jegenwoirdich dienende uuyt Hollant ende Westvrieslant, is goet-

[129verso]
[in marge: Nopende die collegien van admiraliteyt]
gevonden zoveel angaet die beleydinge van de admiraliteyt in
Westvrieslant ende ’t Noorderquartier, dat ’t selve bevolen zal werden
den Gedeputeerde Raeden in den collegie van ’t selve quartiere,
ende zo zy ‘t selve niet connen staende houden, dat zy dan sullen
insisteren dat oic een uuyt Alcmaer in ’t collegie van admiraliteyt tot Hoorn sal worden gecommitteert ende belangende die andere
collegien ende personen in deselve sullen haer conformeren den
meesten stemmen.

[in marge: Beroerende de munte]
Aengaende het stuck van der munte, die zo lange so meer deur
die verhoginge van de cours van de gelde ende ’t slaen van de nieuwe penningen
in verloop wert gebrocht, is goetgevonden dat sekere generale
ende eenparige voet zal worden geconcipieert ende an de steden overgesonden om daerop naerder resolutie innegebrocht te worden;
niettemin zo alle d’ andere steden yet eyntelix besluyten dat die
gedeputeerden deser stede in dien gevalle haer sullen mogen conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Personen tot rekenmeester]
Heeft voorts die vroetschap genomineert Cornelis Janss. van
Egmont van der Nyenburch, Gerrit van Valckensteyn ende
Aerian Duyck, om die zyne Extie. gepresenteert ende daer uuyt
een gecosen te werden tot rekenmeester.

[in marge: Nopende ’t collegie van teologie tot Leyden]
Nopende die personen by de curateurs van de universiteyt van
Leyden voorgeslagen tot regent ende dispensier van het collegie
der theologie in de voors. universiteyt, heeft die vroetschap haer
gedeputeerden gelast in desen te volgen den meeste stemmen ende
zoveel die collatie angaet te volgen het voorslach van die
van Dordrecht.
[in marge: Eenich volck van oorloge zyne Mat. van Vranckryck te hulpe te seynden]
Beroerende zyne Mat. van Vranckryck, die aen zijne Extie. versocht
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heeft dat een goet getal voetvolcks voor eenen corten tyt hem
uuyt dese landen te hulpe gesonden souden werden voor de
stadt Rouwanen, etc., heeft die vroetschap haere gedeputeerde
geauctoriseert haer te conformeren de meeste stemmen.

[in marge: Missive ende remonstrantie van die van Dordrecht, Haerlem ende Goude]
Aengaende die missive ende remonstrantie by de steden van Dordrecht,
Haerlem ende der Goude overgesonden ende ’t versouck bij henluyden daerinne
gedaen, nopende die interpretatie by de staten van Hollant op ‘t
versouck van die van Rotterdam op sekere acte gedaen, heeft de
vroetschap mede haere gedeputeerden gelast te volgene die
meeste ende beste stemmen.

[in marge: Comans ende Houten opten dachvaert]
Syn voorts Aelbert Cornelisz. Comans, burgermeester, ende Harck Jansz.
van Houthen, secretaris, gecommitteert opten dachvaert in den Haege
geleyt te comparereren, die voorgaende resolutien voor advys inne te
brengen, daerop ende andere voorvallende saecken te resolveren
ende hen te conformeren den meeste stemmen.
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[in marge: Octroy te versoecken om te leggen een verlaet bij Fransges overtoom]
Is mede geresolveert dat die gedeputeerden deser stede an de
Staten van Hollant versoucken sullen octroy om te moegen leggen
een verlaet by Fransges overtoom in de graefflickheytsdijck
ende dat burgermeesteren den advocaet Bernevelt een propyne1 sullen
moegen doen van omtrent iic gulden.

[in marge: Te versoucken restitutie van de jurisdictie in de Egmonder- ende Bergermeeren]
Up huyden den xxen january anno 1592 is bij de vroetschap, collegialiter
vergadert zynde, naedat denselven voorgelesen was het
schriftelicke advyse van de advocaet, mr. Reynier van Amsterdam,
geresolveert also die acte van de hartochinne van Parma, in date
den xxen augusti anno XVC LXV, is gegeven tot vercorting van de
jurisdictie deser stede, dat men bij requeste an de Staten van
Hollant sullen versoecken ende oic hartelick vervolgen die restitutie
van de voors. jurisdictie.
[in marge: Continuatie van de raden neffens zijne Extie]
Is mede goetgevonden ende geresolveert dat die gecommiteerden
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deser stede opten dachvaert zynde sullen bewilligen in de
continuatie van de raeden neffens zyne Extie. zynde.

[in ander handschrift: Zie 130 verso onderaan en 140 verso bovenaan]
[in marge: Barnevelt iic gulden]
Is mede geresolveert dat men den gedeputeerden in den Haege zynde
overseynden zal iic gulden om die den advocaet Barnevelt tot
een schenckagie te geven.

[in marge: ’t Bestiael te verpachten voor een geheel jaer ende die steden mitte dorpen daer
onder sorterende in een verpachtinge]
Up huyden den vien marty anno 1592 is in communicatie van de vroetschap
geleyt, sekere missive van de Staten van Hollant mit sekere bygevoechde
pointen ende is opt eerste point, mentionerende van de verpachtinge van de
gemeene middelen mit ’t geene daer aencleeft goetgevonden, dat die
gedeputeerden opten dachvaert gaende aen sullen dienen in de vergaderinge
van de Staten dat goet waer, die verpachtinge van ’t bestiael te doen voor
een geheel jaer ende dat in een verpachtinge die stede ende den dorpen daeronder sorterende.

[in marge: Slachturven.]
Op ’t iie point mentionerende van de ordre die voortaen onderhouden sal
worden op ’t slachturven, heeft die vroetschap haere gedeputeerden ter
dachvaert gaende geauctoriseert, om haer in desen te moegen conformeren
den meesten stemmen.

[in marge: Van de veranderinge van de personen dienende in den Raet van Staten.]
Op 't iiie point, daerinne versocht wort bij wat maniere voortaen zal
worden geprocedeert tot veranderinge van de geene, die vanwegen die
landen van Hollant ende Westvrieslant in den Raet van Staten zijn
gecommitteert ende gecommitteert sullen werden, is goetgevonden dat
alle jaeren een van nyeus gecoren sal worden, sulcx dat diegeene
die drie jaeren gedient hebben sullen offgaen.

[In marge: Forme van de veranderinge in ’t collegie van de Gecommitteerde Raden van
Hollant]
Op ’t iiiie point, mentionerende van de forme die gebruyckt zal worden
in ’t continueren ofte veranderen van de geenen die gecommitteert zijn ofte
sullen werden, in de particuliere collegien van de gecommitteerde raden
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van de lande van Hollant ende Westvrieslant, is goetgevonden
dat in de plaetse van diegeene, die drie jaeren in ’t collegie
van de Gecommitteerde Raden van Hollant gedient hebben een ander zal
worden gecommitteert.
1.

propyne - schenking

[130verso]

[in marge: Nopende ’t different tusschen die van Hollant ende Zeelant nopende d’ ontfanck
der convoyen]
Op ’t ve point, mentionerende van de ordre in aprili XVC XC by
verclaringe van zijne Extie gemaict, op ’t geschil te dier tyt
geresen tusschen den Staten van Hollant ende Westvrieslant ter eenre ende
die Staten van Seellant ter andere zyde opten ontfanck van de
convoyen ende licenten, etc. heeft die vroetschap haere gedeputeerde
opten dachvaert gaende geauctoriseert te anhoren d’ advysen van de
voorsittende steden ende haer te conformeren mitte meeste
stemmen derselver.

[in marge: Een persoon te nomineren tot president in den Hogen Rade]
Op ’t vie point mentie makende van een ander gequalificeert
persoon te nomineren tot president in Hogen Raedt van Hollant
in plaetse van meester Arnoult Nicolai, deser werlt overleden,
heeft die vroetschap in gevalle die voorsittende steden een persoon
nominerende, daertoe genomineert mr. Dirck van de Nyenburch, in gevalle
van twee goetgevonden aldan daerby te voegen mr. Jan van
Banchem.

[in marge: Nopende d’ instructie voor die camere van rekening ende d' officieren vandien]
Op ’t viic point, mentionerende van sekere instructie voor die
luyden van de rekening te maicken ende den camere van rekening
noch mit eenige notelicke officieren te voorsien, etc., heeft
die vroetschap haere gedeputeerden ter dachvaert gaende gelast
haer in desen te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Te beletten dat die vianden in de naebuyerige landen haer niet verder en
verstarcen]
Op ’t viiie point, daerinne verhaelt wort by wat middele
belet soude mogen werden dat die gemeene vianden hen in de
havenen van de naburige rycken ende landen te water niet vorder
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en verstarcken, etc, heeft die vroetschap insgelycx haere
gedeputeerden gelast haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Requeste om te hebben octroy van te mogen leggen een verlaet bij Franssen
overtoom]
Ten selven dage es den vroetschappe voorgelesen die requeste,
die geconcipieert es om an de Staten van Hollant over te geven
ende daerby te versoucken octroy omme te moegen leggen een verlaet
by Franssen overtoom ende heeft die vroetschap dieselve requeste
goetgevonden ende den gedeputeerden opten dachvaert gaende geauctoriseert
om die over te leveren ende d' expeditie vandien te vorderen.

[in marge: Requeste om te hebben restitutie van de jurisdictie]
Is oic den vroetschap voorgelesen ende by deselve goetgevonden die
requeste geconcipieert om te hebben restitutie van de jurisdictie den
stede deur die uuytsprake van de hartochinne van Parma in date den
20 augusti 1565 offgenomen, mits dat uuyt dieselve requeste gelaten
ende mit stilswygentheyt voorby gegaen zal worden ’t gundt van de jurisdictie
van dese stede an de heerlickheyt van Brederoede zal worden es
geappliceert.
Is voorts geresolveert dat die gedeputeerden deser stede ten dachvaert
gaende instantelick sullen anhouden eerst by den advocaet van ’t lant ende zo hy henluyden
geen volcomen contentement en geeft, an de Staten van Hollant, ten eynde
een van Alcmaer worde gecommitteert in ’t collegie van admiraliteyt
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[in marge: Te versoecken een te hebben in de admiraliteyt]
[in marge: Personen tot dien eynde genomineert]
tot Hoorn ende zo ’t selve voor dese tyt niet en can geschien, dat zy alsdan
onder sekere protestatie voor dese reyse sullen laten gevoegen, mits een
hebbende in de admiraliteyt tot Amsterdam ende heeft die vroetschap
genomineert Cornelis Jansz. van der Nyenburch, oudt schepen, ende Dirck Dircxss, out
burgermeester,
om die zyne Extie. gepresenteert ende daer uuyt een by zyne Extie. geëlegeert
te werden tezyn ’t zy tot Hoorn ofte Amsterdam.

[in marge: An de camer van de rekening te versoucken betalinge van de verlopen renten
staende opte domeynen toecomende den conventen binnen deser stede]
Is mede geresolveert dat die gedeputeerden ten dachvaert gaende an de
camer van de rekening sullen versoecken betalinge van de achterstallige
renten, die de conventen binnen deser stede opte domeynen van de graefflick355

heyt van Hollant sprekende hebben ende gedurende den troubles onbetaelt
gebleven zyn deurdien die brieven (die nu tevoorschyn gecomen zyn) doen
ter tyt niet voorhanden waeren.

[in marge: Dat men den Wijckermeer niet sal uuytgeven in erffpacht]
Is mede goetgevonden, dat die gedeputeerden ten dachvaert gaende voor advys
in de vergaderinge van de Staten sullen inbrengen dat men niet geraden en vint den
Wijckermeer in ’t geheel noch te deel in erffpacht uuyt te geven, maer dat die
graefflickheyt die landen ende slicken in de voors. meer gelegen selffs aen haer
behouden ende verhuyeren sullen ende zoverre by de meeste stemmen goetgevonden worden dieselve meer in erffpacht uuyt te geven, dat men
die van Haerlem alsdan voor alle andere particuliere personen zal prefereren.

[in marge: Comans ende Houthen opten dachvaert in den Haege]
Sijn voorts Aelbert Cornelisz. Comans, burgermeester ende Harck Jansz. van
Houthen, secretaris, gecommitteert om opten dachvaert den viiien deser maent in den
Haege geleyt te compareren die voorgaende resolutien voor advys inne te
brengen, daerop ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hen te
conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Frans Claesz., bleecker gegont een huysgen op zijn bleekerie te stellen]
Is voorts Frans Claesz., bleecker buyten de Kennemerpoort gegont
dat hij opte bleeckerie, die hy op zyn croft leggende an de Holewech, zal
maken een huysgen zal mogen stellen opten brant ende niet hoger dan tot discretie
van burgermeesteren ende oic onder belofte van ’t selve tot vermaninge van burgermeesteren off te breecken ende voorts op alle andere gelycke restrictien als
voorgaende bleeckers gegont es, mits dat burgermeesteren ’t huysgen opte
tegenwoirdigen bleeckerie van de suplement voors. Frans Claesz. staende sullen
doen offbreecken zoverre die bleeckerie voorts aen niet meer tot bleecken
van webben gebruyckt wort.

[in marge: Accoort mit Symon Cornelisz. Comans gemaict]
Heeft voorts die vroetschap geavoijeert het accoort by burgermeesteren
mit Symon Cornelisz. Comans, gemaict belangende die steech die de voors.
Symon Cornelisz hadde onder ’t dack ende besyden ’t huys van Heyndrick
Jansz., cousmaker ende die uuytganck staende an de camer achter
’t huys van Claes Dircxss., appelcoper, die de voors. Symon daer aen
ontfangen soude.

[in marge: Comans ende van Houthen rapport]
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Up huyden den xiiiien aprilis XVC XCII hebben de burgermeester Aelbert
Cornelisz. Comans ende Harck van Houthen, secretaris, den vroetschap
collegialiter vergadert zynde, rapport gedaen van ’t gundt opte
laeste vergaderinge van de staten in den Haege verhandelt ende
geresolveert es geweest.
131verso
[in marge: d’Advysen op 't octroy van 't verlaet noch niet over te seynden]
[in marge: Mit die van Geestmerambocht int vrindelick te handelen mits vertonende last van
haer principalen]
Is voorts goet gevonden ende geresolveert dat men d' advysen by de
stede geobtineert van 't leggen van 't verlaet bij Fransges overtoom
niet sal overseynden voor datter eenige gedeputeerden deser stede
in den Haege sullen reysen die deselve sullen medenemen
ende die saecke vorderen, ende belangende die requeste by de
waerschappen van Gheestmerambocht an de vroetschap overgegeven
ende die presentatie by henluyden daer inne gedaen is goet
gevonden dat burgermeesteren denselve waerschappen sullen offvragen
off zy van haere principalen geauctoriseert zyn ende daer van
eenige acte hebben, indien niet dat zy dieselve sullen schicken
te becomen ende deselve verthonende dat burgermeesteren mit haer in
naerder communicatie sullen moegen treden ende sien off men mit henluyden
in vrientschap souden connen accorderen

[in marge: octroy voor die weescamer te versoucken]
Is voorts mede goet gevonden ende geresolveert dat die gedeputeerden deser stede opten dachvaert gaende octroy sullen versoecken daer
by die weesmeesteren deser stede werden geauctoriseert der
weeskinderen gelt op renten uuyt te setten tegens den penningen xii vry
gelt ende te moegen stipuleren dat die uuytkeerders der renten die
hooftpenningen sullen moeten opbrengen als die kinderen hylicken1 off
mondich zijn, mits een halff jaer tevoren gewaerschout zynde
ende oic dattet weesbouck mocht werden geoctroyeert, sulcx
dat alle schult ende belofte te weescamer verleden van gelyck
cracht in cas van preferentie sullen gehouden werden oft voor
schepenen gepasseert ende by henluyden besegelt ware geweest.

[in marge: Middelwech te nemen tusschen den schippers ende cuypers belangende die vracht
van de harincktonnen]
Syn burgermeesteren geauctoriseert om tusschen die schipper ende
cuypers seecker middelwech te nemen op 't loon ofte vracht
van de harincktonnen, sulcx zy tot contentement van beyden in
billickheyt sullen bevinden te behoiren.
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[in marge: t' huysken van Aelbert Cornelisz. bleeckerie]
Is voorts geresolveert dat men 't huysken staende opte bleeckerie
van Aelbert Cornelisz Comans sal doen stellen ten halven tusschen
die sloot van de Nyenwech ende die Canistraet.

[in marge: die huysarmen ende arme weeskinderen geauctoriseert sekere cleyne partyen van
renten te laten offlossen]
[in marge: den selven huysen sekere renten geremitteert2]
Heeft voorts die vroetschap den regenten van de huysarmen ende
van de arme weeskinderen geauctoriseert om die cleyne
partyen van renten zo van de memorie als andere te laten
offlossen ende voorts denselven huysen geremitteert ende quytgeschonden
die xii gulden 's jaers die zy als possesseurs van de memorie aen twee partyen elck
van ses gulden 's jaers gehouden waeren uuyt te keeren an 't oude Bagynhoff, des
hebben die regenten van de voors. huysen den stede geremitteert ende quytgeschonden
die drie gulden, een stuyver, iiii penningen 's jaers, die de memorie op 't jonge Bagynhoff
noch
die twee gulden, xii stuyvers 's jaers die deselve memorie op 't oude Bagynhoff, noch
die achtalve stuyvers 's jaers de de memorie op 't Jacopynenhuys ende noch die
xxx stuyvers 's jaers die deselve memorie op 't huys van Aerian Janssz. van de
Nyenburch sprekende hadden ende by de stede uuytgekeert zyn geweest.
1.
2.

hylicken – huwen
remitteren - wisselen, geld overmaken
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[in marge: Nopende Jacobi Loumanni vertreck ofte blyven]
Up huyden den 24 aprilis anno 1592 hebben die burgermeesteren ende
gecommitteerde van de vroetschap rapport gedaen van 't gundt zy mit
Jacobo Loumanno, dienaer des Godlicken woorts, verhandelt
was hadden ende verclaert dat zy denselven Jacobum niet verder
en hebben connen bewegen, dan dat hy om syn scrupul wech te
nemen ende dese stede ende die van Nieumeegen daer hy zeer instantelyck versocht
wort vol te doen, tevreden es die saecke van zyn vertrecken nae
Nieumeegen als by zyn oude cudde, off van 't blyven binnen deser stede in
synen dienst te stellen tot decisie van 't particulier synodo ’t welck
's maendachs nae Beloken Pynster tot Edam vergaderen sal ende nae
te comen 't gundt aldaer diensaengaende verclaert zal worden. In
't welck die vroetschap bewillicht heeft, ende ten eynde daer
stede recht tot het behouden van de voors. Loumannum ende die swaricheyden
ende achterdeel die de stede ende die gemeene burgeren deur zyn vertreck
souden comen te lyden, den vergaderinge van 't voorseyt synode bekent
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gemaict soude mogen werden, zo zyn vanwegen deser stede daertoe gecommitteert
die burgermeester Pieter van Teylingen ende Harck Jansz. van Houten,
secretaris.

[in marge: Exactien van die van Campen]
Ende angaende die exactien die onsse burgeren by die van Campen
offgenomen worden, is goetgevonden dat een van de burgermeesteren mit mr.
Adriaen Anthonisz haer tot Haerlem sullen laten vinden ende aldaer onderstaen wat gerechticheyt die van Campen totte voors. exactien pretenderen
ende by wat middele zy daer van vry gelaten zyn, dat men oic zal
onderstaen off eenige andere steden van desen quartiere mit gelycke
exactien beswaert worden ende sien off eenige van desen quartiere mochten
werden gecommitteert an de van Campen om gelycker hant die
affdoeninge van de voors. lasten te versoecken.

[in marge: Die vroetschap persisteert by de voorgaende resolutien]
Up huyden den 28 aprilis anno 1592 in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde sekere missive van de Staten van Hollant mit sekere
bygevouchde stucken pointen daer op in de vergaderinge van de
staten den 4en may in den Haege geleyt, resolutien ingebracht sullen
worden, heeft die vroetschap op 't eerste point mentionerende van de
pointen in de laest voorgaende bescryvinge gemeldet ende ongeresolveert
gebleven, gepersisteert by haere voorgaende resolutien dienaengaende
genomen.
[in marge: iic duysent gulden extraordinarie over die provintien]
Op 't iien point mentionerende hoe dat by de Staten Generael op ’t behagen
van de respective provintien goetgevonden es dat tot vervallinge
van de costen gedaen ende noch te doen tot continuatie ende vermeerderinge
van 't secours zyne majesteyt te water ende te lande gesonden, een extraordinaris
consent over die Vereenigde Provintien soude werden gedragen van
twee hondert duysent gulden voor desen lopende jaere, heeft die
vroetschap haere gedeputeerden opten dachvaert gaende geauctoriseert
inde voors. iic duysent extraordinarie over die provintien te moegen
bewilligen.

132verso
[in marge: Personen genomineert tot president]
Op 't iiie point mentionerende van uuyte voorgestelde personen
drie te nomineren om daer uuyt een by zyne Extie. gecosen te
werden tot president in den Hoogen Raede, heeft die vroetschap
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boven meesters Dierick van de Nyenburch ende Jan van Banchem voormaels
genomineert noch tot eenen derden genomineert mr. Geraert van Wyngaerden
president in den Provincialen Hove ende indien men denselven Wyngaerden
in den Hove Provinciael begeert te houden, zo heeft die vroetschap
tot eenen derden genomineert mr. Pieter van der Meer.

[in marge: Die gagie van de presidenten verhoocht]
Opt iiiie point inhoudende van de gagien van de presidenten in de
Hoogen ende Provincialen Raden in regart van de rysinge van 't gelt ende
verdieringe aller dingen van de xiic gulden 's jaers te verhogen elcx tot xvic
gulden s' jaers. Is by de vroetschap geresolveert dat haere gedeputeerde
opten dachvaert gaende in de voors. verhoginge sullen bewilligen.

[in marge: Personen te nomineren tot raden in de Hoogen Rade]
Op 't ven point meldende van uuyte voorgeslagen personen ofte
andere te nomineren ses off drie personen om daer uuyt twee
off een by syne Extie vercosen te werden tot raeden in den
Hogen Raede, etc., heeft die vroetschap haere gedeputeerden
opten dachvaert gaende geauctoriseert haer in desen te conformeren
den meeste ende beste stemmen doch goet regart nemende up den personen
dat zy goede patrioten zyn.

[in marge: Opte voorvallende saeken te helpen resolveren]
Op 't laeste point heeft die vroetschap haere gedeputeerde opten
dachvaert gaende geauctoriseert om op alle voorvallende
saecken ende sonderlinge die den welstant van den lande zyn
betreffende te helpen resolveren ende haer te conformeren den
meeste stemmen.

[in marge: Mit die van Geestmerambocht in 't vrundelick te handelen]
Is voorts by de vroetschap gehoirt hebbende 't rapport van burgermeesteren
geweest zynde by de gedeputeerden van de dorpen van Geestmerambocht,
goetgevonden dat burgermeesteren mit die van Geestmerambocht
in 't vrundelick sullen handelen nopende een off twee overtoemen
die die van Geestmerambocht tot coste van 't lant presenteren te leggen,
mits dat die stede die colck sal vergroten ende die ondiepe
plaetsen laten diepen, etc. , ende dat men d' advysen by de steden
van 't verlaet vercregen sal ophouden ende niet overseynden.

[in marge: Fortificatien die men dit jaere van de stede wegen doen zal]
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Is mede geresolveert dat men die wateren mitten eersten mit
schuyten zal doen diepen ende den burgeren belasten voor haer huysen
te diepen, voorts dat men die brugge by de Vrieschepoort leggende
over die Cooltuyn sal verlangen steewaarts aen, dat men oic
maeken zal die brug over die Corte Nieuwesloot, oic dat men
dat men 't slootgen achter Thorenburch zal toestoppen mits dat
burgermeesteren eerst die buyeren hoiren sullen.

[in marge: Dat die stede die soutachelen maken sullen.]
Voorts dat men tot coste van de stede sal doen maken die soutachelen
die de stedemeeters gebruycken.
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[in marge: Dat die secretarissen die soutbrieven sullen besegelen]
Is mede geresolveert dat die secretarissen van nu voortaen die
soutbrieven sullen besegelen mits dat daer toe een speciael segel
gemaect zal worden ende dat alle die panluyden eens 's jaers eedt
sullen doen aen handen van burgermeesteren.

[in marge: Die losrente van lxxii gulden 's jaers off te lossen.]
Is noch mede geresolveert dat die stede die constitutie brieff
van lxxii gulden 's jaers die d' erffgenaemen van Ghuyerte Dircxdr. sprekende
hebben ende gehypoteeckeert zyn opte huysen van Jacob van
Waerdendel ende Claes Harcxss. zal offlossen d' een helft Karsmisse
naestcomende ende d' ander helft Karsmisse daeraen volgende
anno XCIII.

[in marge: Nopende die affdoeninge van de thol tot Campen]
Op huyden den ven may anno 1592 heeft Aelbert Cornelisz Comans burgermeester den vroetschap collegialiter vergadert zynde, rapport gedaen van ’t gundt
hy van de burgermeesteren der stadt Haerlem verstaen hadde nopende die exactie
opte thol die de van Campen ende Deventer onderstaen zo den burgeren der
stede Haerlem als van deser stede off te nemen. Ende is by de vroetschap
goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede op ten dachvaert gaende
haer mit die van Haerlem ende andere steden wiens burgeren van die van
Campen ende Deventer geëxactionneert worden, sullen voegen ende gesamentlijck
die grieven den Staten van Hollant angeven ende versoecken dat ’t selve
datelick offgedaen mocht werden ende dat men middeler tyt an ’t collegie
tot Hoorn copie van de certifficatien sal overseynden ten eynde vanwegen
die van Westvrieslant ende 't Noorderquartier ten eynde aen die van
Campen ende Deventer mocht werden gescreven ende die affdoeninge
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van de voors. thol versocht.

[in marge: Gecommitteerde om mit die van Geestmerambocht te spreken.]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Pieter van Teylingen
burgermeester, Jacob Willemsz. Steenhuys, Harck Jansz. van Houthen ende
Lobbrant Jacobss. Coren om hen op sondach naest comende te transporteren
in de vergaderinge van de dorpen van Geestmerambocht ende aldaer denselven
bij alle middelen induceren ten eynde zij souden willen accepteren by
burgermeesteren henluyden voorgewent.

[in marge: Pieter Cornelisz., Zoon te laten genieten 't effect van de voorgaende resolutie.]
Heeft voorts die vroetschap op 't versoeck by Pieter Cornelisz., dienaer
des Godlicken woorts aen henluyden gedaen geresolveert ende goetgevonden
dat men desselffs Pieter Cornelisz. Zoon zal laten genieten ’t effect
van de resolutie den ixen aprilis 87 by de vroetschap genomen ende
nopende Pieter Cranck dat burgermeesteren mitten rectoor sullen communiceren
wat best tot advanchement van zyne studium zal dienen gedaen.

[in marge: Mit die van Geestmerambocht eyntelick te handelen.]
Up huyden den 12 may anno 1592 is by de vroetschap gehoirt hebbende
't rapport van haere gecommitteerden gehandelt hebbende mit die van Geestmerambocht goet gevonden dat burgermeesteren eyntelick mit die van Geestmerambocht
handelen
ende veraccorderen zullen in manieren hier nae verclaert als te weetene dat die van
Geestmerambocht
volgende haer presentatie sullen leggen by provisie een overtoom mit wielen tot haeren
costen ende oick het tweede indien naemaels bevonden worde 't selve nodich
te zyn ende dat die overtoom off overtoomen die die van Geestmerambocht leggen
sullen ende 't overtoom dat die stede aldaer leggende heeft by een persoon bedient
sullen worden die by die van Alcmaer ende Geestmerambocht mit gemeen believen
genomineert ende geordonneert zal worden die de selve sal bedienen tot wederseggen van die
[133verso]
van Alcmaer ende Geestmerambocht ende dat het loon niet hoger gestelt
zal worden alst nu ter tyt es ende dat die reparatie van de selve overtoomen
ende wielen gedaen sullen werden by die geene die de selve toebehoiren
ende off yemant van beyden 't sy die van Alcmaer off Geestmerambocht in
gebreecke bevonden worde die selve zyne overtoom off overtoomen
te repareren daertoe by de bewaerder van de overtoomen vermaent zynde, dat
alsdan d' ander vermogen zal die selve reparatie ter stont te laten doen tot
coste van die geene die in gebreecke es.
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[in marge: Die betalinge bij Mathys Garbrantss, burgermeester van Enchuysen versocht in
state te stellen]
Is voorts by de vroetschap goetgevonden dat men die betalinge die
Mathys Garbrantsz., burgermeester van Enchuysen versouckt van de dienst
by syn schip opte Eems anno 75 gedaen in state zal stellen tot dat ’t lant
van beter vermogen sal zyn.

[in marge: Comans ende Doedt rapport]
Up huyden den xxen juny anno 1592 hebben Aelbert Cornelisz. Comans ende
Doedt Jansz. Medemblick, burgermeesteren de vroetschap rapport
gedaen van 't gundt opte laeste vergaderinge van de Staten van
Hollant in den Haege gehouden, verhandelt was.
[in marge: Twee ce penningen te collecteren over huysen ende landen]
Ten selven dage es by de vroetschap geresolveert dat men omme te
moegen vervallen die penningen die de stede over die verpondinge moet
opbrengen volgende de sommatie daervan synde, dat men twee hondertste
penningen zal collecteren over die huysen ende landen binnen deser stede ende
jurisdictie vandien staende ende gelegen.

[in marge: Aen 't collegie tot Hoorn te versoucken den eynde uuyten naeme van dit quartier
aen die van Campen ende Deventer versochte mocht werden affdoeninge van de exactien.]
Syn voorts Aelbert Cornelisz. Comans, burgermeester ende Jacob Dirxss
gecommiteert om haer te transporteren tot Hoorn an de Gedeputeerde
Raeden ende by denselven aen te houden dat vanwegen desen quartiere
aen die van Campen ende Deventer versocht mocht werden die
affdoeninge van de exactien die de voors. steden den ingesetenen van de
steden van desen quartiere zyn affnemende.
[in marge: Die huysen die leedich staen van de ce penning te vryen.]
Is mede geresolveert dat men die huysen die niet bewoont worden
voor die tyt dat zy leedich staen van de ce penning zal vry laten
mits dat zy van 't selve leedich staen sullen doen blycken.

[in marge: Mit geen waterschuyten te varen noch te vischen in de Schermer, etc.]
Is mede goet gevonden dat die van Alcmaer haer sullen voegen
mit die van Noortschermer, Schermerhorn, Ursem, Oterlick,
Outdorp, Akersloot ende Uuytgeest om octroy te versoucken an de
Staten van Hollant daerby verboden sal worden dat niemant
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in de wateren van de Schermer, Langemeer, Uuytgeestermeer ende
Schermeer sal moegen visschen mit eenige waterschepen, waterschuyten off ander diergelycke nau vischwant.

[in marge: Waer men het nieuwe overtoom sal leggen.]
Is mede goetgevonden dat men het nieuwe verl. overtoom zal
leggen bewesten d' andere twee overtoomen ende dat men een
Geertgen Lants van een, rae twee off drie sal offgecoipen ende
off delven van 't lant over 't selve overtoom responderende.
[in marge: Visitatoers van de rekeningen van de collecteur van de ce penning]
Syn voorts Jan Cornelisz. Comans, Cornelis Mathysz. ende Aerian Rabbi
geordonneert tot visitatoers van de rekeningen van Pieter Thomasz.,
collecteur van de ce penning.
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[in marge: Hoe verre die vryheyt strecken zal die in een overleden burgermeesters ende
scepens plaetse gesurrogeert1 wort]
Up huyden den naestlaesten junii anno 1592 is by de vroetschap geresolveert
dat diengeene die in de plaetse van een burgermeester off schepen voor
't eerste halff jaere overleden zynde gesurrogeert wort, den tyt die hy
dienen sal hem strecken zal een geheel jaer.

[in marge: Die van 't collegie sullen scryven an die van Campen ende Deventer]
Heeft voorts Aelbert Cornelisz. Comans burgermeester den vroetschap rapport
gedaen van 't gundt hy by 't collegie van de Gedeputeerde Raeden tot Hoorn
te wege gebracht hadde, te weeten dat die van 't collegie aen die
van Campen ende Deventer sullen scryven ten eynde zy willen desisteren2
van de exactie3 van de thol die zyluyden den burgeren deser stede offnemen.

[in marge: By wat middele men vinden zal die quote van Hollant in de lest
geconsenteerde iicm gulden over die provintien.]
Up huyden den vien july anno 1592. In communicatie van de vroetschap geleyt zynde
sekere missive van de gedeputeerden van de Staten van Hollant mit sekere bygevoegde
pointen daer op in de vergaderinge van de Staten van Hollant op huyden in den
Haege bescreven resolutien ingebracht sullen werden. Is op 't eerst point mentionerende
by wat middele best gevonden ende gefurneert sal worden die quote van die
van Hollant in de iic duysent gulden by de geunieerde provintien laest geconsenteert
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wel goet gevonden dat die selve gevonden souden werden uuyte vercopinge
van de domeynen ende verpande geestelicke goederen (boven 't geene daer uuyt
betaelt zal moeten werden) zal overschieten ende die reste uuyten ommeslach
van de jaere XCIII, dan dat men daer op niet eyntelick geresolveerten zal
werden voor ende alleer van de selve doeneynen ende verpande geestelicke
goeden pertinente staet an de steden overgesonden zal zyn.

[in marge: Opte uuytvoeringe ende ontgrondinge van de turff.]
Belangende d' ordonnantie opten impost van de turff deurvaert ende ontgrondinge
van de turff ende opte verpachtinge vandien te voorsien nae behoiren:
heeft die haere gedeputeerden opten dachvaert gaende geauctoriseert
haer in desen te conformeren den meesten stemmen doch regart nemende opte
uuytvoeringe opdat die dierte van de turff vergoet mocht werden zoe veel
doenlick es.

[in marge: Dat Franc zyn staet zal annemen ende bedienen]
Op 't iiien point is goetgevonden dat men mr. Franchois Franc die
by zyne Extie. es geëligeert4 tot raet in den Hoogen Raet eerst mit
vrientschap sal soecken te bewegen tot anneminge van zynen staet ende zo
't selve niet can geschien dat men sal gebruycken die bequaemste middelen
van constraintie5.
[in marge: Belangende die tarrameesters6 ende waer die gestelt sullen werden]
Op 't ve point mentionerende van 't different uuytstaende tusschen den coopluyden
van Engelant ende den coopluyden van de lakenen deser landen ongedecideert
gebleven in wat steden ende in wat maniere gestelt sullen worden de
tarrameesters zyn de gedeputeerden deser stede opten dachvaert gaende geauctoriseert haer in desen te conformeren den meesten stemmen mit die conditie
nochthans dat oic tarrameesters6 binnen deser stede geordonneert sullen worden.

[in marge: Cortinge van de custinge]
Op 't vie point belangende die cortinge van custingen, is goet gevonden
dat geresolveert zal worden dat van de landen ende huysen die voortaen
vercost sullen werden geen cortinge gedaen sal moegen werden ende dat van
die geene die alrede vercost zyn vooral by de copers voor die
bruyckwaer gedragen zal worden een derde part ende van de andere twee derde parten
pro rata7 cortinge gedaen zal worden.
1

. surrogeeren - iemand in iemands plaats stellen
desisteren - afzien van
3.
exactie - vordering, heffing, belasting
4.
eligeren – verkiezen
2.
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5.

constraintie - dwang, gebod, bevel van hogerand van overheidswege
tarrameester - meester die in de lakenindustrie onvolkomenheden naar geldwaarde schat
7.
pro rata - naar verhouding, naar evenredigheid
6.

[134verso]
[in ander handschrift: 6 juli 1592]
[in marge: Teylingen ende Houthum opten dachvaert]
Syn voorts Pieter van Teylingen, burgermeester ende Harck Janss van Houthen,
secretaris, gecommitteert opten dachvaert op huyden in den Haege
geleyt te compareren, die voorgaende resolutien voor advys inne te
brengen, daerop ende andere voorvallende saecken de welstant
van de lande ende 't gene daervan dependeert betreffende te
helpen resolveren ende haer te conformeren den meesten stemmen.
[in marge: Van de abuysen van de taffelhouder1.]
Is voorts goetgevonden dat men eenen Anthonis Pieterss, in de
acte van auctorisatie by de Staten van Hollant ende Westvrieslant
den magistraten van de steden opten ixen mey lestleden verleent, gementioneert, gelycke commissie van deser stede wegen sal verlenen als andere
steden hem verleent hebben ende dubbelt vandien den vroetschap voorgelesen
es om te ontdecken die mishandelinge by de taffelhouder binnen
deser stede gepleecht ende contrarie van de octroye ende te procederen
tot executie van de peyne daer inne de selve vervallen soude mogen
wesen, etc.

[in marge: Niemant in de vroetschap te ontfangen dan geboren Hollanders.]
Up huyden den xiiien july anno XVC XCII is by de vroetschap collegialiter
vergadert zynde geresolveert dat men geene personen in de vroetschap
zal ontfangen dan geboren Hollanders ende dat men over sulcx Cornelis
mittet eeden van Cornelis Reyerss, lakencoper, die tot vroetschap
geëligeert was by den Raet van Hollant ende in Oostlant geboren
es, niet en sal voortgaen.

[in marge: Van de marcktcramen ende waer die staen sullen.]
Up huyden den xxen july anno XVC XCII is by de vroetschap goetgevonden dat men die marcktcramen die in de jaermarcten in
die Langstraet gestaen hebben zal ordonneren opte Breestraet
ende dat men deselve aldaer vry sal laten staen sonder stalhuyer te
geven ende soe veel die ysercramen ende mescramen angaet dat men
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die mede opte Breestraet zal ordonneren zo verre daertoe aldaer
plaetse es, indien niet opte Vischbrugge ende dat men die schoenenmakers
zal laten staen opte Mienterbrugge, te weeten die burgers op 't
een eynde ende die vreemde luyden op 't andere eynde ende dat men die
leedige was in de voors. jaermarckten zal ordonneren op 't Monnicken erff.
Doch zoo dat burgermeesteren ende gerechte op alles sullen letten ende
daer inne sulcx ordonneren als zy bequaemste ende den cramers
geryffelicxte bevinden sullen.

[in marge: Beroerende het stucke lants leggende in de Achtermeer toecomende Heyndrick
Arysz.]
Is mede goetgevonden ende geresolveert dat men het stucke
lant dat in de Achtermeer leyt ende toebehoirende es Heyndrick
Arysz. zal verlichten van de verpondinge voor die twee derde parten
also 't selve seer snoot lant es ende weynich vruchten opbrengt.

[in marge: d’ Admirael schip te vercopen.]
Is noch by de vroetschap goetgevonden dat men den gecommitteerde
raeden van Westvrieslant ende 't Noorderquartier zal auctoriseren omme
te vercopen het oorlochschip genaempt d' Admirael sulcx zy tot
meesten dienste van 't lant bevinden sullen te dienen.
1.

taffelhouder - geldhandelaar, wisselaar, geldschieter, bankier
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[in marge: Griete Pietersdr. verhoginge van alimentatie]
Heeft voorts die vroetschap Griete Pietertsdr. van Aemsfoort
eertyts conventuale in 't Oude Hoff gegont in regart van haer
inpotentheyt ende lammicheyt van leeden dat zij van nu voortaen
alhoewel zy maer omtrent lvii jaeren out es, genieten zal
gelycke alimentatie als den conventualen boven die lx jaeren
oudt zynde genietende zijn.

[in marge: Rapport gedaen by de gecommitteerden deser stede]
Hebben voorts Pieter van Teylingen, burgermeester e ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris, an de vroetschappe rapport gedaen van
't gundt opte laeste vergaderinge van de Staten van Hollant
in den Haege verhandelt was a.

[in marge: Vercopinge van de domeynen ende geestelicke goeden]
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[in marge: Van de munte. Opten 10 novembris 92 heeft die vroetschap gepersisteert by dese
resolutie]
Up huyden den eersten septembris anno XVC twee ende ’t negentich
in communicatie geleyt zijnde sekere missive van de Gedeputeerde Raden
van Hollant mit zekere pointen daer op in de vergaderinge den laesten
augusti in den Haege geleyt resolutien innegebrogt sullen werden, is
op 't eerste point mentionerende van de pointen in de voorgaende dachvaerden
ongeresolveert gebleven goet gevonden dat die gedeputeerden deser stede
ten dachvaert gaende haer sullen reguleren nae de resolutien opte selve
pointen by de vroetschap voormaels genomen. Ende zo veel angaet die
vercopinge van de domeynen ende geestelicke goeden, vinden goet dat dieselve
worde geeffectueert zoe verre onder die geestelicke goeden niet en worden
gecomprehendeert1 die goeden van de abdie, reguliers off anderen die de stede
es besittende ende zo d' selve daer mede ombegrepen zyn dat men dan in de
vercopinge van de geestelicke goeden niet zal bewilligen. Ende belangende
die munte dat men in 't slaen van 't gelt zal volgen de voet van ’t placcaet
van 't jaer 86. Oic dat men die hagemunten zal weeren ende dat elck zal
gebruycken zyn eygen wapenen sonder dat men goetvint dat eenige
offsettinge zal worden gedaen noch teffens noch successivelick.

[in marge: Resumptie van de ordonnantie van de gemeene middelen]
Op ‘t iie point mentionerende van de resumptie van de ordonnantie der
gemeene middelen om dieselve (des noot zynde ) tegens die anstaende
verpachtinge te redresseren, is goetgevonden zo veel die bieren
angaet zal blyven by den ouden voet ende dat men sal insisteren ten eynde
die middelen eenpaerlick geheven ende alle abuysen geremedieert
mochten werden. Oic dat men zal onderstaen wat vryheyt die van der
Goude genieten zo veel die landen angaet die met boomen beplant
zyn.

[in marge: Genomineerde personen tot raet in de Hoge Raet]
Op 't iiie point mentionerende van drie personen te nomineren omme daer
uuyt een by zyne Extie in den Hoogen Rade vercosen te werden
heeft die vroetschap daertoe genomineert mr. Willem van der Meer, mr.
Emilius van Bronchorst ende mr. Pancraes van Castercom.

[in marge: Cortinge van custingen]
Op 't iiiie pointen roerende van de cortingen van de custingen ter saecke van de
ommeslagen van de verpondingen is goetgevonden dat dien angaende an de
custingen niet sal worden gecort ende so zal niet en can werden verstaen
dat ten minsten diegeene die vry gelt sonder cortinge bedongen hebben
vry gelt sonder cortinge ontfangen sullen. Voorts dat van nu
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[135verso]
voortaen by den cooper voor die bruyckwaer 't sy off hy selffs
't huys off lant gebruyckt off aen een ander verhuyert zal dragen
een derde part van de verpondinge daer mede 't huys off lant es beswaert
ende dat d' andere twee derden delen by cooper ende vercooper halff ende halff
gedragen sullen werden alwaer 't oic zo dat die selve huysen off
landen mit renten waeren beswaert ende dat van huysen off
landen daervan geen custingen op dese tyt en zyn betaelt, ende
van d' andere dat by den cooper voor al een derde part voor die
bruyckwaer gedragen zal worden ende van de verdere penningen cortinge
gescieden zal nae advenant yegelick daeraen eygendom heeft.

[in marge: 't Verbant voor weesmeesteren gepasseert]
Op 't ve point mentionerende off van nu voortaen het verbant
tot behoeve van de weeskinderen voor weesmeesteren gepasseert van
sulcke cracht gehouden zal worden zo in regart van hypoteeckatie
ende preferentie als anderssins off 't selve voor den gerechte waere
gepasseert etc., es geresolveert ende goetgevonden voor advys inne
te brengen dat men 't selve verbant even crachtich zal houden of 't
voor scepenen gepasseert waere.

[in marge: Van 't visschen mit waterschepen]
Op 't vie point is goetgevonden dat men het onbehoirlick
vischen zo mit waterschepen als andersins by de bequaemste
middelen sal beletten.
[in marge: Consent in de quote van de cm gulden over die provintien]
Op 't viie point roerende van de te bewilligen in de quote van cm
gulden daer mede die Vereenichde Provintien in der noot volgende
voorgaende resolutie hebben moegen werden beswaert ende die
middelen totten selven eynde nodich, heeft die vroetschap haer
gedeputeerden geauctoriseert haer in de voors. quote te mogen
bewilligen ende haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Cheurfurst by den Ryn]
Voorts belangende den cheurfurst, den palsgraeff by den Ryn, etc.
ende d' assistentie denselven in syne saecken tegens de ligeurs
(des noot zynde) te doene, etc. heeft die vroetschap haere
gedeputeerden opten dachvaert gaende geauctoriseert om haer
te moegen conformeren mitte meeste stemmen ten waer eenige
van de voorsittende steden rapport naemen in welcken gevalle zy
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mede rapport sullen nemen.

[in marge: Dirck Dirckss. ende Harck Janss. opten dachvaert.]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Dirck Dirckss., burgermeester
ende Harck Jansz. van Houten, secretaris, omme van wegen deser
stede te compereren in de vergaderinge van de Staten van Hollant
ende Westvrieslant in den Haege geleyt, die resolutien van de
vroetschap inne te brengen, daer op ende andere voorvallende
saecken te zo wel den welstand deser landen betreffende
als sonderlinge omme bij diversie van de oirloge ofte den meesten
forcen van de viant uuyte Nederlanden in andere landen te
helpen advyseren ende resolveren by de meeste stemmen ten meesten
dienste van den lande.
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[in marge: De pachters tot Nierop atterminatie van 4 halff jaeren]
Op 't versouck van wegen Pieter Jansz. ende Cornelis Jaspersz. beyde van
Oudenierop pachters geweest hebbende van de Hoornbeesten ende besayde
landen over Nierop ende ancleven vandien, geexpireert den lesten septembris ende
marty beyde lestleden an de Gedeputeerde Raden van Westvrieslant ende
't Noorderquartier gedaen, is goetgevonden dat men henluyden sal gunnen
atterminatie omme die xiiiic xx gulden die zij noch van de voors. pacht schuldich
zyn te moegen betalen op vier naestcomende halff jaeren mits stellende
't lan goede versekertheyt ende cautie.

[in marge: Die liquidatie mit die van Zuythollant te doen gereet te maken]
Is voorts goetgevonden dat die Gedeputeerde Raeden tot Hoorn
sullen gereet maken die liquidatie die zy mit die van Zuythollant
hebben te doen van de gemeene middelen ende contributien van de jaere 91
ten eynde die selve opte anstaende vergaderinge mochte werden
gedaen.

[in marge: Johannis Hagio te confereren de beurse de plaetse in de beurse tot Leyden.]
Is mede geresolveert also daer geen burgers kinderen en zyn
bequaem om genomineert ende gestelt te worden in de nieuwe
beurse der theologie ende universiteyt tot Leyden opgerecht
dat men Johannis Hagio, de zoon van saliger Andrea Hagio, in syn leven
dienaer des Godlicken woorts tot Hoorn, 't selve benefitie zal
confereren om die taffel in de voors. beursse te genieten den tyt
van twee jaeren opdat hy gedurende dieselve tyt syn studium
in theologia begost zoude moegen continueren.
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[in marge: Pieter Cranck thuys te ontbieden]
Is noch geresolveert dat men Pieter Cranck studerende tot Coelen
zal scryven dat hy terstont thuys come off dat men by gebreke
vandien hem geen meer gelt zal seynden.

[in marge: Visitatoers van de rekeninge van de tresorier ende fabryck van de jaere 91]
Syn voorts Jan Cornelisz. Comans, Aerian Hendricxss. Rabbi,
Gerrit Janss. Coren, Heyndrick Florisz.,Cornelis Mathysz. Schager,
ende Jan Cornelisz. van der Nyenburch gecommitteert om te visiteren, horen ende
sluyten die rekeninge van Dirck van Foreest als tresorier van de
jaere 1591 mitsgaders van de fabryckmeesteren van deselven jaere.

[in de marge: Rapport van Dirck Dircxss. ende Harck Jansz.]
Up huyden den xiiiien septembris anno XVC twee ende ’t negentich
hebben die burgermeester Dirck Dircxss. ende Harck Jansz. van
Houthen, secretaris, den vroetschappe, collegialiter vergadert zynde,
rapport gedaen van 't gundt opte laeste dachvaert in den Haege
verhandelt was.
[in marge: Die dubloen1 van Overijssel.]
Is voorts goetgevonden dat men mitte particuliere offsettinge van de
heele ende halve dubloen by die van Overijssel geslagen, weesende licht
van gewichte, niet sal voortgaen, maer dat men zal arbeyden ten
eynde die faulten in de munten generalicken mochten werden wech genomen
ende een generale voet ende ordre daer op gestelt.

[in marge: Een huysgen opten brant te stellen by de molen op Tonland]
Is voorts Jan Claes Wybrantsz. ende Gerrit Jansz. als eygenaers van de
hennipclopersmolen, staende op 't Tonlant, gegont dat zy een huysgen
opten brant by de voors. molen sullen mogen maken mits dat zy men daer in
geen neringe en sal mogen doen ende dat zy 't selve niet hoger noch
groter sullen maken dan tot discretie van burgermeesteren.
1

. dubloen - een Spaanse goudmunt met een waarde van twee escudo's (1 euro), met een
gewicht van 6,77 gram
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[in marge: Jan Gerritsz. xxv gulden 's jaers]
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Is voorts Jan Gerritsz. van Egmont in regart dat hy lange jaeren
den Abdie van Egmont als cock gedient heeft ende nu totte ouderdom van omtrent
lxxx jaeren gecomen zynde bedtree leyt ende niet en heeft off te leven gegont uuyte
abdyer goeden 's jaers xxv gulden zijn leven lanck ende dat men middeler tyt
aen de magistraten van Westvrieslant ende 't Noorderquartier zal anhouden ten eynde
hem uuyte gemeene goeden van de abdie yet verstreckt soude mogen werden
ende 't selve vercrygende dat als dan dese gegonde xxv gulden 's jaers sullen cesseren.

[in marge: Geen bostel te vercopen dan op de bostelmarckt]
Is mede goet gevonden dat men een keur zal maecken ende daer by
ordonneren dat men geen bostel en mach vercopen dan opte geordonneerde
bostelmarckt ende dat zij anders geen als gebrande manden ofte mate
ende sullen moegen gebruycken.

[in marge: Dat die aencomende bierdrager zal betalen xii gulden tot het gereetschap]
Is noch geresolveert dat diegeene die tot een bierdrager voortaen
geordonneert wort dat hy voor die schuyten, sleesen ende ander gereetschap
betalen sal op drie naestcomende halve jaeren, twaelff gulden tot
behoeff van de weduwe ofte kinderen van de gesturven in wiens plaetse
dieselve gecomen es ende zo die zelve geen weduwe noch kinderen
achterlaet zo sullen die selve xii gulden geëmployeert worden tot
verbeteringe van 't selve gereetschap.

[in marge: Mit Symon Aelbertss., molenaer te handelen van de plaetse by de Vriesche Poort]
Syn burgermeesteren geauctoriseert om mit Symon Aelbertsz., molenaer
te handelen van de plaetse leggende bewesten aen die Vriesche Poort bij hem
om zyn meelmolen daer op te stellen in erffpacht versocht mits dat burgermeesteren
sullen bedingen dat hy in tyde van noot die molen van daer zal moeten nemen
ende dat 't selve gebeurende die erffpacht te niete zal zyn.

[in marge: Stapel van de Noortse balcken]
Upten xxiien septembris anno 1592 syn by de vroetschap opte bescryvinge
van de gecommitteerde Raeden van Westvrieslant ende 't Noorderquartier gecommitteert
Dirck Dirxcz burgermeester ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris om
opte vergaderinge van de magistraten van Westvrieslant en de 't Noorderquartier
den xxiiien deser maent tot Hoorn geleyt te compareren ende aldaer mitte
magistraten van d' andere steden te helpen advyseren off het niet raetsaem
en is dat die magistraten gelyckelick nae Amsterdam reysen omme mitte
burgermeesteren aldaer te deursien ende te visiteren alle die stucken ende
munimenten totte saecke van 't stapelrecht dat by die van Dortrecht
wort gepretendeert dienende ende off die Noortse balcken die selve
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stapel subiect zyn ende hoe men daer inne bequamelicxt souden moegen
voorsien ende hen diesaengaende te conformeren den meesten stemmen ten
waer eenige rapport namen in welcken gevalle zy mede rapport
sullen nemen mits dat die andere steden weder beloven sullen eendrachtelick
die hant te houden mit die van Alcmaer by die van Campen ende
Deventer ten eynde zy aff doen die thol die zy den burgeren van
Alcmaer offnemen ende dat oic dien angaende eeingen van wege dit
quartier aen die van Campen ende Deventer sullen werden gedeputeert.

[in marge: Dat die schout eenige inspectie versouckende mede consigneren zal]
Is voorts geresolveert dat zoe wanneer die schout aen schepenen
versoeckt dat zy op eenige tymmeragie ofte gedenckte huysen inspectie
sullen nemen dat hy ende partyen sullen consigneren elcx xxxvi stuivers
als bij anderen inspectie versouckende wort gedaen ende dat men die
keur op 't hartdack gemaict, stricktelick sal onderhouden.

[in marge: An de zuytzyde van de Vischmarckt mede een loeff]
Is mede geresolveert dat men an de zuytzyde van de Vischmarckt
voor die meervisch mede een loeffen zal doen maecken.
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[in marge: Gecommitteerde om eenige huysen op ce penning te stellen]
Syn voorts Aerian Heyndricxss. Rabbi, Heyndrick Florisz. ende
Cornelis Lourisz. Kelder gecommitteert omme die huysen die noch op geen
ce penning en zyn gestelt te tauxeren ende op ce penning te stellen ende oic
sommige huysen die te hooch staen op ce penning te stellen.

[in marge: Die vroetschap persisteert by haer voorgaende apostulle opte requeste van Jan
Claesz. Tymmerman gestelt]
Opte requeste van Jan Claesz. Tymmerman, erecteur1 van de hennipmolen op 't Tonlant is by de vroetschap verclaert dat zy persisteren
by de apostille den 1en aprilis 91 op zyn requeste gestelt ende dat
zy over sulcx als noch tevreden zyn die treckwech ofte cingel
te maken daer op die ladinge ende lossinge an de voors. molen
zal moegen werden gedaen.

[in marge: Graeff Jan te festoeren]
Upten laesten septembris anno 1592 is geresolveert dat men
Graeff Jan van Nassau mitte baron ende vryheer van Wynberg als zy
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binnen dese stede comen volgende 't scryven van de heere Staten sal
ontfangen ende festoyeren2 sulcx als tot eere van 't lant ende dese stede
behoiren zal tot coste van de stede so 't selve tot laste van 't lant
niet mach werden gebracht.

[in marge: Stapel van de Noortse balcken]
[in marge: Affschaffinge van de thol tot Deventer ende Camp]
Hebben voorts Dirck Dircxss., burgermeester ende Harck Jansz. van Houthum
secretaris rapport gedaen van 't gundt opte vergaderinge tot Hoorn was
verhandelt. Ende zyn die selve by de vroetschappe gecommitteert om tot
Amsterdam te reysen ende mitte magistraten aldaer ende van de steden van Westvrieslant
ende 't Noorderquartier te deursien die stucken ende munimenten van 't stapelrecht
ende off die Noortse balcken die selve stapel subiect zyn te advyseren
by wat wege daer inne best soude moegen werden voorsien ende voorts
aldaer aen te dienen dat die van Deventer ende Campen haer vervorderen
eenige tol te vorderen van de ingesetenen van Westvrieslant ende 't Noorderquartier ende te helpen nomineren eenige personen die d' affschaffingen van deselve
thol by de magistraten aldaer souden vorderen.

[in marge: Mit Jan Claes Wybrantsz. te handelen beroerende die treckwech ende opslach]
Syn burgermeesteren geauctoriseert om mit Jan Claes Wybrantsz. erecteur van de
hennipmolen op Tonlant te accorderen over 't maken van de cingel ofte teckwech ende
opslach an syn molen ende hem daertoe een redelicken penning uuyte stads incommen toe
te voegen mits dat hy 't selve sal maecken in sulcker wegen als hy hem
voorgestelt es ende dat hy dieselve voortaen tot zynen costen ten euwigen dagen
onderhouden zal ende dat die stede al 't selve vrylick sal mogen gebruycken
tot een aenvaert ende teckwech.

[in marge: Bij de twee predicanten te laten blyven]
[in marge: Opten 25en february 94 heeft die vroetschap by dese resolutie gepersisteert]
Is mede geresolveert dat men voor dese tyt geenen derde predicant zal
annemen maer voor dese tyt by de twee predicanten lasten berusten.

[in marge: Den fabryckmeesteren de anno 91 't sjaers c gulden voor salaris]
Is voorts geresolveert dat men de fabryckmeesteren van de voorleden
jaere XCI in regart van haer groote moeyten voor salaris
zal laten volgen 't 's jaers eens hondert gulden.
Up huyden den xiiiien octobris 1592 hebben die burgermeester Dirck Dircxss.
ende Harck Jansz. van Houthun, secretaris den vroetschappe collegialiter
vergadert zynde rapport gedaen van 't gundt opte vergaderinge van de magistraten
van Westvrieslant ende 't Noorderquartier mitsgaders van de magistraten van
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Amsterdam binnen Amsterdam was verhandelt ende is die volgende by de
1.
2.

erecteur - oprichter
festoyeren - onthalen, vieren

[137verso]

[in marge: Die pretensie van stapel op 't Noorts hout by ordinaire wege van justitie weder te
staen]
vroetschap goet gevonden 't gundt aldaer op 't behagen van elck zyne
principalen was geresolveert als te weetene dat men van wegen
die voornoemde steden gesamenderhant die pretensie van stapelregt by
die van Dordrecht op 't Noorts hout gepretendeert by ordinaris wege
van justitie zal wederstaen ende sulcx hen in 't proces alrede hangende
in materie van appel voor den Provincialen Rade van Hollant tusschen
Gerrit Gerritsz., schipper van Amstelredamme appellant ofte reformant
ter eenre ende die van Dordrecht geinthimeerden ter andere zijde zal
voegen mitte voornoemde appellant mits dat men eerst bij eenige gedeputeerden
zal onderstaen hoe verre in de voors. sake es geprocedeert.

[in marge: Dirck Dircxss. tot Campen ende Deventer]
Is voorts die burgermeester Dirck Dircxsz. gecommitteert om mitte
gedeputeerden der stede Amsterdam mitsgaders mitte gedeputeerden
der steden van Westvrieslant ende 't Noorderquartier te reysen nae
Deventer ende Campen ende an de magistraten aldaer eendrachtelick in 't vruntlicken
te versoucken die affdoeninge van de ongewoonlicke tollen tot Deventer
ende die ongewoonlicke thollen ende oic ongewoonlick baekengelt ende
bruggelt tot Campen ende voorts daer inne te doen achtervolgende
d’ instructie dienaengaende geconcipieert ende den vroetschappe voorgelesen.
[in marge: Conrectoors ende mr. Aelberts pensie1 elcx xxv gulden verhoocht]
Is voorts het salaris van de conrector ende van mr. Aelbert lector
septanorum verhoocht elcx xxv gulden 's jaers.

[in marge: bagynen pensie verhoocht]
Is voorts bij de vroetschap gehoort hebbende het advys van de
rentmeester Foreest verhoocht die pensie van de conventualen
boven die lx jaeren elcx v gulden ende sulcx gestelt op lv gulden
ende van de conventualen beneden die lx jaere acht gulden 's jaers
sulcx gestelt op xlii gulden 's jaers ende sal 't eerste verndel jaers verhoginge
verschynen 1e january toecomende.
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[in marge: Harman Bitter te wonen in 't sieckhuys]
Is voorts geresolveert dat men Harman Bitter ende Engeltgen
Thols, zyn huysvrou sal toelaten te wonen in 't nieuwe sieckhuys van 't oudemannengasthuys soe verre zy haer
laten genoegen mitte woninge sulcx die nu es.
[in marge: Zijne Mat voor 4 maenten xxvm pond ter maent]
Up huyden den iien novembris anno 1592 is in communicatie van de vroetschap
collegialiter vergadert zynde geleyt seckere missive van de gecommitteerde van
Staten van Hollant mit sekere bygevoechde pointen daer op in de
vergaderinge van de Staten op huyden in den Haege geleyt resolutie ingebracht
sullen werden ende eerst op 't eerste mentionerende van de assistentie by de
Mat van Vranckryck versocht is by de vroetschap goet gevonden ende
bewillicht dat (volgende die resolutie in de laeste vergaderinge op 't behagen
van elck zyne principalen genomen) vanwegen die vereenichde provincien
ende tot laste van deselve voor den tyt van vier maenden Syne Mat assisterende
zal worden geaccordeert van xxvm pond ter maent tot onderhout van den
regiment voetknechten op sulcke ordre als voor Zyne Mat alder dienstelicxt
ende voor dese landen eerlicxt ende sekerlicxt zal weesen.

[in marge: Eenige personen voor te slaen tot raet in den Hogen Raet]
Is mede goet gevonden indien eenige personen voorgeslagen worden om den
steden voor te stellen te om eenigen daer uuyt genomineert te werden
tot raet in den Hooghe Raet in plaetse van saliger mr. Nanning van Foreest
dat die gedeputeerden deser stede in sulcken gevalle mede voorslaen sullen
meesters Willem van der Meer, Emilius van Bronchorst ende Pancraes van Castercom.

[in marge: Personen tot rekenmeester voor te stellen]
Ende zo verre eenige personen voorgeslagen worden tot rekenmeester in plaetse
van Naerden dat die gedeputeerden in dien gevalle voordragen sullen die
personen van Pieter van Teylingen burgermeester, Cornelis Janss. van der Nyenburch
ende Jacob Willemsz. Steenhuys.
1.

pensie - uitkering, rente, pensioen,
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[in marge: Tegen die ontsturicheyt van 't bootsvolck te voorsien]
Is voorts op 't iiie point goetgevonden dat men bij placcate zal
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voorsien op die onsturichheyden, inobedientie1, overmoet ende gewelt
't welck by 't scheepsvolck in de reysen zo binnen scheepsboort als
aen lant wordt angerecht.

[in marge: Fauten in de haerincktonnen]
Op 't iiiie point es goet gevonden dat men oic bij placate zal remedieren
die abuysen ende faulten die daer vallen in de harincktonnen.

[in marge: Medemblick ende Houten opten dachvaert]
Sijn voorts Doedt Jansz. Medemblick, burgermeester ende Haerk Jansz.
van Houthum, secretaris gecommitteert om opten voors. dachvaert te
reysen ende aldaer vanwegen deser stede inne te brengen die resolutien
hier voren daer op ende alle voorvallende saecken den staet ende dienste
van de lande betreffende sulcx te helpen advyseren als tot vorderinge
van der gemeene saecke bevonden zal worden te strecken.

[in marge: Die settinge van de broden nae te laten]
Is voorts geresolveert dat men die settinge van de broden by provisie
zal nalaten mits dat men evenwel die broden sal laten blyven
by deselve gewichte

[in marge: Die huysges van de schouten dienaers te vercopen]
Syn burgermeesteren geauctoriseert om die huysges daer die schouten
dienaers inne woonen die zeer oudt ende eensdeels vervallen
zyn ten meesten oirbaer te vercopen ende den dienaers weder van
andere woningen te voorsien 't sy by copinge van anderen ofte
timmeringe van nieuwen

[in marge: Den schalmayspeelders haer instrumenten niet te copen]
Voorts dat men den schalmayspeelders haere instrumenten die zy
verclaeren haer eygentlick toe te behoiren zal laten behouden ende
niet van haer voor die stede coopen

[in marge: Dirck Pieterss. tot beyerman ende clocksteller]
Is mede goet gevonden dat men Dirck Pietersz. by provisie tot
may toe zal annemen tot beyerman ende clocksteller onder gelyck
salaris als Pieter Michielss. genoten heeft mits dat hy alle
maenten een versch lietgen sal steecken ende dat hij oic een jong
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gesel die burgermeesteren hem sullen moegen byvoegen het beyeren
zal leeren

[in marge: Vergaderinge te houden tot Amsterdam]
Up huyden den xvie novembris XVC XCII in communicatie van de vroetschappe
geleyt zynde sekere missive van de collegie van Westvrieslant ende
't Noorderquartier, es op 't eerste point geresolveert ende goetgevonden
dat men die vergaderinge van de magistraten van desen ende van Amsterdam
die eerstdaegs bescreven sal worden om naerder te resolveren zo op 't stapelrecht
van de Noortsche balcken als opte ongewoonlicke thollen ende exactie by die
van Campen ende Deventer voortgestelt houden zal voor deze reyse
binnen Amterdam op sulcken dach als 't collegie goetvinden zal mits,
dat zij dieselve zo lang sullen nemen dat die steden ses off seven
daegen te voren geadverteert mogen werden

[in marge: Van de thoren op ter Schellinck]
Op 't iie point derselver missive mentionerende dat die thoren van
Brandarius op ter Schellinck geschapen es ganschelick te vervallen, es
goet gevonden dat twee uuyten collegie gecommitteert sullen werden om
derwaerts te gaen 't werck te besichtigen ende haer van alles te informeren
ende daervan rapport te doen om 't selve gehoirt zynde vorder in der sake
gedaen te werden als nae behoiren.
1.

inobedientie - ongehoorzaamheid tegen kerkelijk of wereldlijk gezag

[138verso]
[in marge: Mit die van Hollant in liquidatie te treden van de middelen ende verpondingen, 92]
Ende zo veel angaet ’t prepareren van de staet van de middelen zedert
den eersten octobris lestleden mitsgaders van de verpondinge van desen lopende
jaere ende daer van mit die van Hollant te liquideren, is goet gevonden
dat men den voors. staet mede zal prepareren ende dien volgens mit
die van Hollant in liquidatie treden als in octobri lestleden van de
middelen ende verpondinge van de jaere 91 es gedaen.

[in marge: Den 23 novembris, 93]
[in marge: Van de verlopen lyffrenten van saliger Dirck Volckertsz.]
Upte missive van Joris Gerritsz. tot Haerlem van wegen die
erffgenamen van Dirck Volckertss. gearresteert zynde om betalinge
van de verlopen lyffrenten, sedert den laesten verschyndach tot des voors.
Dircx sterffdach toe verlopen, is goetgevonden dat een van de
heeren burgermeesteren tot Haerlem sal reysen ende an de voors. erffgenamen
versoecken dat zy mitte geëyschte betalinge so lange willen
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vertoeven, tot dat by den Hove alwaer in gelycke saecken tusschen
den huysarmen deser stede ende d’erffgenaemen van Aeff Barentsdr.
proces es hangende diffinitivelick zal zyn gesententieert. Ende zo
verre zy ’t selve niet en begeren te doen dat men dan die penningen
zal betalen onder cautie de restituendo, indien by de sententie diffinityff
in de voors. saecke te pronunchieren verstaen wert dat die voors.
erffgenamen van Aef Barentsdr. tot gelycke verlopen lyffrenten
niet gerechticht syn. Ende by aldien zy daer toe niet en
willen verstaen dat men uuytstel sal versoecken mit vruntschappe
ende soe verre ’t selve niet wil val, dat men in rechte copie
van de eysch ende dach van beraet zal versoecken, actum den 23
novembris 92.

[in marge: Rapport]
Ten selven dage hebben Doedt Jansz. Medemblick, burgermeester
ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris rapport gedaen
van ’t gundt opte laeste dachvaert was verhandelt.

[in marge: Mol copie]
Is voorts geresolveert dat men Joris Jacobss. Mol taffelhouder1
van leeninge sal laten volgen copie van de verclaringe bij
hem gedaen opte vraechstucken by Anthonis Pieterss. Hen
voorgestelt.

[in marge: Belangende die thol tot Campen ende Deventer]
Up huyden den laesten novembris anno 1592, is den vroetschappe
collegialiter vergadert zynde voorgelesen ’t gundt by den gedeputeerden
der stede van Amsterdam, Alcmaer, Hoorn, Enchuysen, Edam, Monnickedam,
Medemblick ende Purmereynde mit die van Deventer ende Campen
verhandelt was, mitsgaders die stucken by denselven gedeputeerde
mede gebrocht. Ende also by deselve stucken niet en blyckt
van de originele institutie van de thollen by Haerlem gepretendeert,
noch hoe veel by henluyden originelick es genomen etc. Soe es goedt
gevonden dat by de gedeputeerden deser stede opte vergaderinge tot
Hoorn den iiden der toecomender maent decembris geleyt voor advys
ingebracht sal worden dat men goet vint dat noch eenmael by
een expresse bode aen die van Deventer ende Campen gescreven ende versocht
sal worden ten eynde zy als noch wilden desisteren van de voors. thol ende
andere onbehoirlickheden van nyeus opgestelt ten minsten by provisie
1.

taffelhouder - geldschieter tegen onderpand
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ende dat haer oic gelieve by denselven bode over te seynden naerder bescheyt
van haer titren1 tholregysteren ende andere documenten daer mede zij haer
souden willen behelpen, ende dat die gedeputeerden deser haer niettemin sullen
mogen conformeren mitte meesten stemmen.

[in marge: Stapelrecht van de Noortsche balcken]
Aengaende het stapelrecht van de Noortsche eyken balcken, plancken
ofte cromhout uuyt Noorwegen in dese landen gecommen ’t welck deur der
Goude den IJssel nae Rotterdam ende Zeellant gevoert wort, is goet
gevonden dat men ’t selve mit gemeenderhant by ordinaris wege van
justicie sal wederstaen, ende sulcx hen in’t proces alrede hangende in materie
van appel voor den Provintialen Raet van Hollant tusschen Gerrit
Pieterss. schipper van Amsterdam, appellant of te reformant ter eenre
ende die van Dordrecht ter andere zyde voegen sal mitten voornoemde
appellant.

[in marge: Medemblick ende Houten opten dachvaert tot Hoorn]
Syn voorts Doedt Jansz. Medemblick, burgermeester ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris gecommitteert om van wegen deser stede
te compareren opte vergaderinge van de magistraten van Amsterdam ende
van de steden van Westvrieslant ende ’t Noorderquartier den iien decembris tot
Hoorn geleyt den voorgaende resolutien voor advys inne te brengen
daer op ende andere voorvallende saken te resolveren ende hen te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Verlopen lyffrenten van Coornhartten huysvrou]
Upten xviien decembris anno 1592, is by de vroetschap gehoirt hebbende
’t rapport van de burgermeester Doedt Jansz. Medemblick geresolveert
dat men aen de erffgenaemen van Dirck Volckertss. Coornhart, zal scryven
ten eynde zij an de stede over willen seynden copie uuyte lyffrente
brieff daer uuyt zy betalinge versoucken van de lyffrente van
Dirck Volckertss. huysvrou tot haer sterffdach toe gevallen omme
die selve gesien naerder daer op gedelibereert te worden.

[in marge: Henricum Salium tot stadtsdoctor aen te nemen]
[in marge: De heeren burgermeesteren zyn achtervolgende die auctorisatie henluyden bij de
vroetschap gegeven geaccordeert alsd mit doctor Henrices Salies als dat hy den stede ende
den burgeren als medicus ordinaris dienen sal den tyt van drie jaeren, ingaende den 1en aprilis
93 ende daer voor ‘s jaers genieten c gulden verschynende tot 2 termynen
‘s jaers telcken 50 gulden des zal hy den Goodshuysen ende armen om niet dienen xxxxxxxx]
Upten naestlaesten decembris 1592, sijn burgermeesteren geauctoriseert
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om Heynricum Salium doctorem in de medicinen voor den tijt van twee
off drie jaeren tot medicum ordinarium deser stede te moegen aennemen, op sekeren stipendie sulcx zy mitten selven sullen connen accorderen

[in marge: Continuatie van ii duysent gulden ter maent]
[in marge: ixc Duysent gulden extraordinarie]
[in marge: Continuatie van de lasten opte middelen ende verpondinge staende]
Up huyden den ven january anno 1593. In communicatie van de vroetschap geleyt
zynde sekere missive van de Staten van Hollant mit sekere bygevoechde pointen.
Is op ’t eerste point mitsgaders op ’t ii, iiie, iiiie pointen goet gevonden dat die
gedeputeerden deser stede tot vervallinge van de oncosten van de oorloge ende oprechtinge
van een veltleger sullen moegen bewilligen in de continuatie van de iic duysent gulden
ter maent over die geunieerde provintien, mitsgaders in de ixc duysent gulden
extraordinarie over die voors. provintien voor desen lopende jaere XCIII versocht mits
dat ‘t selve by d’andre provintien mede innegewillicht ende eenpaerlick zal worden
geconsenteert. Ende omme die quote van Hollant ende Westvrieslant in de voors. ixc
duysent gulden te moegen vinden, zo heeft die vroetschap goetgevonden dat die lasten
opte gemeene middelen ende verpondinge staende, voor dit jaere XCIII sullen worden
gecontinueert behoudelick nochtans dat die assignatien gedaen tot copinge van
1.

titreeren - een titel geven aan

[139verso]
[in marge: Continuatie van de gemeene middelen]
[in marge: Te bewilligen in gelijcke verpondinge ende onder gelycke limitatie als in den jaere
XCII]
Vivres1, minutions2 van oorloge, wapenen ende andere behouften om te behouden
het credyt van de lande sullen werden betaelt, mitsgaders dat men die
gemeene middelen zal continueren op gelycke voet als die in den voorleden
jaere verpacht zyn geweest. Dat oic die gedeputeerden deser stede
ten fyne als voren sullen moegen bewilligen in gelycke ommeslach opte
voet van het redres van de verpondinge soe over den steden als den platten lande
respective voor desen jaere XCIII als onder gelycke limitatie als in den
jaere voorleden jaere XCII es gedaen.

[in marge: Vercopinge van de domeynen ende geestelicke goeden mitsgaders andere middelen
meer voor te slaen tot vervallinge van ‘t cort]
Aengaende ’t ve point metionerende van de vercopinge van de domeyne ende
geestelicke verpande ende onverpande goederen ende andere middelen tot
vervallinge van ’t cort voor te slaen: heeft die vroetschap bewillicht
in de vercopinge van de domeynen ende belangende, die geestelicke goeden
dat die gedeputeerde deser stede eerst sullen versoecken staet van deselve,
omme die gesien naerder resolutie genomen ende ingebracht te werden ende
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zo veel angaet die andere middelen die noch voorgeslagen sullen
worden, sullen die gedeputeerden deser stede die selve anhoiren ende daer
inne moegen bewilligen ten waer die selve beswaerlick waren voor
dese stede in welcken gevalle zij sullen moegen nemen rapport

[in marge: Veylinge van de zeestroomen, rivieren, etc.]
Belangende het vie point roerende van de veylinge van der zee die
stroomen ende rivieren mitsgaders omme te beletten het voornemen
van de vyant die hem ter zee poocht te verstarcken, etc., heeft die
vroetschap haere gedeputeerde gelast haer te conformeren den
meesten stemmen

[in marge: Continuatie van de convoyen ende licenten]
Op ’t viie point mentionerende van de convoyen ende licenten, etc., heeft
die vroetschap haer gedeputeerde geauctoriseert in de continuatie
van de voors. convoyen ende licenten te moegen bewilligen ten eynde
die middelen nodich tot equipagie ende onderhout van de oorlochscepen
daer uuyt gevonden mogen werden

[in marge: Lijste van de convoyen te veranderen nopende de wol ende sout]
[in marge: Verbot van de manifacturen in vianden landen gemaict]
Op ’t viiie point mentionerende off die lysten van de convoyen ende
licenten eensamelick die placcaten ende ordonnantie daer toe dienende niet
en souden mogen werden verandert op ’t vervoeren van inlantsche
ende uuytheemsche wolle het groff ende wit sout ende ’t verbot
van de manifacturen in vianden lant gemaict: heeft die vroetschap
haere gedeputeerden gelast zo veel die wol angaet haer te
conformeren den meesten stemmen ende so veel ’t sout angaet haer te
voegen mit die van Enchuysen ende so veel in faveur van de soutnerenige
te doen als eenichsins mogelick weesen sal, doch so, indien daer
merckelicke swarichheyt voorvalt, daervan an de vroetschap over
scryvinge te doen om naerder resolutie daer op genomen te werden
ende vint die vroetschap goet ’t verbot van de manufacturen in vianden
lant gemaict.

[in marge: Nopende die continuatie ofte veranderinge van de collegien van admiraliteyt]
Op ’t ixe point mentionerende van de continuatie ofte veranderinge
van de collegien van admiraliteyt ende die personen daer inne dienende,
etc., worden die gedeputeerden deser stede ter dachvaert gaende geauctoriseert haer te conformeren den meesten stemmen ende niettemin te
versoucken dat die gedeputeerde deser stede in ’t collegie van admiraliteyt
tot Amsterdam mochte werden gestelt in ’t collegie van admiraliteyt
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tot Hoorn.
1.
2.

vivres - levensmiddelen
munitions - krijgsbenodigdheden
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[in marge: Nopende die continuatie ofte veranderinge van de personen als raeden neffens zyne
Extie]
Op ’t xe point roerende van de continuatie ofte veranderinge van de personen
als raeden neffens zyne Extie gecommitteert voor dit jaere XCIII, heeft
die vroetschap haer gedeputeerde geauctoriseert haer te conformeren
den meesten stemmen.

[in marge: Personen tot raet in den Hove van Hollant]
Op ’t xie point vervatende van twee off meer personen te nomineren om
daer uuyt by zyne Extie een vercosen te werden tot raet in den
Hove Provintiael in Hollant, heeft die vroetschap ten fyne voors.
genomineert doctor Pancraes van Castercom, Emilius van Bronchorst
ende Adriaen van der Meer.

[in marge: Redres van de placcaten opte zeerechten]
Op ’t xiie point mentionerende van de resumptie ende redres van de ordonnantien
ende placcaten gemaict opte zeerechten ende navigatie, is geresolveert
dat die gedeputeerden deser stede haer sullen in desen conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: Naerder verclaringe ampliatie ende veranderinge te doen in ordonantie van de
politie]
Op ’t xiiie point mentionerende van de clachten die uuyt veele quartieren
comen van dat die ordonnantie gemaict op ’t stuck van de politie
van den lande van Hollant ende WestVrieslant eenige veranderinge
ampliatie ende naerder verclaringe es vereysschende, etc., is geresolveert
dat die gedeputeerde deser stede versoucken sullen dubbelt van
‘t gebesoingeerde van de gecommitteerde opte voors. veranderinge ampliatie
ende naerder verclaringe gebesoingeert hebbende, om die selve gesien
vorder resolutie daerop genomen te werden
[in marge: Slachturven3]
Op ’t xiiiide point roerende ’t redres vande ordonnatien ende placcaten van het
slachturffven, etc., sullen die gedeputeerden haer conformeren
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den meeste stemmen.

[in marge: Gereserveerde pointen]
Op ’t xve point mentionerende van de pointen in de voorgaenden
dachvaerden gereserveert, is geresolveert dat die gedeputeerden
deser stede haer sullen reguleren nae die resolutien by de
vroetschappe voormaels opte gereserveerde pointen genomen.
Ende zo verre in de vergaderinge geen mentie en wort
gemaict van ’t bevischen van wateren dat zy die requeste op ’t
bevischen van de binnen wateren gemaict, sullen overgeven.

[in de marge: Dirck Dircxss. ende Harck Jansz. van Houten opten dachvaert in den Haege]
Syn voorts Dirck Dircxss., burgermeester ende Harck Janss. van
Houten, secretaris gecommitteert opten dachvaert in den Haege
geleyt te compareren, die resolutien hier voren voor advys inne te
brengen daer op ende andere voorvallende saecken den welstant
van de lande in ’t generael ende particulier betreffende te helpen resolveren,
ende hen te conformeren den meeste stemmen.
[in marge: Die wachtmeester iic gulden, 's jaers]
Ten selven dage is die pensie van de wachtmeester in regart van
zyne groote moeyten ende getrouwe diesticheyt van cl gulden, ’s jaers
geaugmenteert1 ende verhoocht op twee hondert gulden 's jaers.

[in marge: Teylingen ende Steenhuys gecommitteert tot vercopinge van de landen
gecomen van de reguliers buyten Hoorn]
Syn voorts Pieter van Teylingen ende Jacob Willemsz. Steenhuys
gecommitteert om mit een ofte twee van de heeren burgermeesteren te
besichtigen ende haer te informeren van de waerde van de landen den steden
toebehoirende gecomen van de reguliers buyten Hoorn ende daernae die
selve ten meesten proffyte te vercopen ende voorts dat burgermeesteren
den thyns2 ende eenige cleyne partytgens van landen alleen off mit anderen
gemeen leggende, sullen mogen vercopen.
1.

augmenteeren - vermeerderen, vergrooten, uitbreiden
thyns of tijns - vergoeding door een gebruiker van iets, aan de eigenaar
3.
slachturf - bagger turf, vaste korte turf
2.

[140verso]
[in marge: Barnevelt een gescenk te doen]
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[in marge, in ander hanschrift: zie pagina 130 recto en verso]
Voorts also d’ advocaet Barnevelt gerefuseert heeft te ontfangen
die iic gulden die hem vanwegen deser stede zyn geoffereert geweest,
in aensieninge van de dienst den stede beweesen ende die hy noch vorder
soude moegen bewysen, zo es goet gevonden dat men een groote cop
off twee groote schalen waerdich zynde omtrent iic gulden mitten
eersten becomen zal ende hem die selven presenteren.

[in marge: Steenhuys in ’t collegie tot Hoorn]
Up huyden den xixen january 1593, is Jacob Willemsz. Steenhuys
gecommitteert om vanwegen deser stede te compareren in’t collegie
van Westvrieslant ende ’t Noorderquartiere ende aldaer mitte
gedeputeerden van d’ andere steden ’t gemeen lants saecken te
helpen beleyden ende daer in te besoingeren in plaetse van
Jacob Dircxss.

[in marge: ’t Proces tusschen den huysarmen ende d' erffgenaemen van Anna
Barentsdr. te smoren]
Voorts es goet gevonden dat men volgende ’t advys van de advocaet
zal soecken te smoren ’t proces voor den Hove van Hollant uuytstaende
tusschen den huysarmen deser stede ende d' erfgenaemen van Anna Barentsdr. ende dat men tot dien eynde d’ advocaet ende procureur van partie mit
alle behendicheyt zal contenteren.

[in marge: Te volgen in ’t munten den voet van ’t jaer 86 ende alle yseren ter contrarie
gebruyct in te trecken]
Den 25en january anno 1593 is in communicatie van de vroetschap
geleyt, sekere missive van de Gedeputeerde Raeden van Westvrieslant
ende ’t Noorderquartier, mit seker extract uuyte resolutien van de Staten
Generael mentionerende dat eenen Jacob Slooten generaelick van de munte
tot Hoorn gecomen mit sekere brieven credentie2 van de Raet van
Staeten versoeckende aen den collegie aldaer dat zy hem wilde assysteren
in’t effectueren van zynen last hem by den Raet van Staeten gegeven
om datelick off te doen ende doen ophouden alle het muntwerck
’t welck in de munte tot Hoorn soude mogen ingevoert wesen tegen
den voet ende ordre genomen in den jaere LXXXVI, ende voorts d’ yseren
die contrarie vandien gebruyckt zyn inne te trecken, oic den
muntmeesters, wardeyns, ysersnyders ende muntgesellen te belasten
van wyders buyten die voors. voet niet te munten, etc. Ende
is goet gevonden dat men op ’t gunt voorscreven es geen resolutie
zal overschryven, noch den deputeerde deser stede in ’t collegie tot
Hoorn besoingerende dienaengaende eenige last geven zal maer
mit stilswygentheyt dese reys laten overgaen.
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[in marge: Rapport gedaen by Dirck Dircxss. ende Harck Janss. van Houtum]
Up huyden den iiien february anno 1593, hebben die burgermeester Dirck
Dircxss. ende Harck Jansz. van Houtum, secretaris den vroetschap
collegaliter vergadert zynde rapport gedaen van ’t gundt op te laeste
vergaderinge van de Staten in den Haege was verhandelt.

[in marge: Missiven an die van Deventer ende Campen te schryven ende instructie voor den
gedeputeerden derwaerts gaende]
[in marge: Is by de vroetschap geavoyeert die correctie ende veranderinge in de instructie
gemaict ende die gedeputeerden in den Hage ter dachvaert gaende geauctoriseert ’t selve
aldaer inne te brengen. Actum, den 24 february 93]
Heeft voorts die vroetschap die proiecten van de missiven die men
vanwegen die stede Amsterdam ende der seven steden van Westvrieslant
ende ’t Noorderquartier an die van Deventer ende Campen schryven zal,
mitsgaders die instructie die men den gedeputeerden der voorss. steden,
reysende nae Deventer ende Campen in martie toecomende mede
geven zal ende dienende es tot afdoeninge van de thollen ende andere
exactien aldaer, nieuwelicx opgestelt, goet gevonden ende geavoyeert
ende haer gedeputeerden tot Hoorn ter dachvaert gaende gelast sulcx voor
resolutie inne te brengen.
1

. refuseren - weigeren
credentie - geloofsbrief, volmacht, machtiging

2.
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[in marge: ’t Octroy van ’t bevischen van de Schermer]
Is mede goet gevonden dat men ’t octroy op ’t bevischen van de Schermer
ende ancleven vandien vercregen, zal vorderen ten eynde ’t selve in
treyn gebrocht ende onderhouden mocht werden.

[in marge: Sieckhuys voor die vrouwen]
Sijn voorts burgermeesteren gecommitteert om mitte regenten van de
gasthuysen te versien sekere bequame plaetse ende te concipieren
sekere ordonnantie daer op men schamele dienst siecke, dienstmaechden ende andere siecke noottruftige vrou personen souden moegen
gedurende haer sieckte onderhouden, ende van haer gebesoingeerde
rapport te doen om ’t selve gehoirt vorder by de vroetschap gedaen
ende geadviseert te worden nae behoiren.
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[in marge: Die boecken van Joris Mol]
Opte requeste by Joris Mol, taffelhouder van leeninge an de
vroetschappe overgegeven daer inne hy versouckt restitutie van
zyne boecken, is geresolveert dat men hem binnen xiiii dagen off drie
weecken, zo verre Anthonis Pieterss. middeler tijt die saecke
van te inquireren op zyne missusen1 niet en vordert synen boecken zal
restitueren ende dat men den selven Anthonis Pieterss.’t selve zal verwittigen.

[in marge: Sieckhuys voor arme siecke dienstmaechden]
Up huyden den xxiiiien february anno 1593 is by de vroetschap collegialiter
vergadert zynde ende gehoirt hebbende ’t rapport van de heeren burgermeesteren
goet gevonden ende geresolveert, dat men voor ’t eerst d' een helft van ’t huys
responderende aen Sinte Elisabets gasthuys daer nu die proveniers van
’t mannengasthuys in syn, sal aenvaerden ende tot stadts costen bequaem maken
omme daer inne te moegen onderhouden ses off seven arme siecke
dienstmaechden ende andere arme vrou personen ende dat men ’t selve huys
tot coste als voren mit bedden, cussens ende andere behoeften zal voorsien
ende ’t selve also gemaict zynde ende bevindende dat het onderhout
der selver saecken, Sinte Elisabets gasthuys te lastich soude vallen,
dat men dan op ’t selve onderhout sulcx zal ordonneren als die
vroetschap oorbaerlicxt bevinden zal.

[in marge: Eenige landen te vercopen]
Syn voorts burgermeesteren mitte voorgaende gedeputeerden van de vroetschap
geauctoriseert om eenige partyen van landen te moegen vercopen die
zy achten sullen proffytelicxte vercoft.

[in marge: Proces tusschen die van Lutkewinckel ende die van de Moerbuyck]
Voorts also daer seker proces geresen es tusschen die van Lutkewinckel
ende die van de Moerbuyck ende die stede in beyde polders gelant es, zo
es goetgevonden dat die rentmeester Sonck ende Pieter van Teylingen,
mit mr. Adriaen Anthonisz. haer transporteren sullen tot Lutkewinckel
ende opte Moerbuyck ende haer van alle gelegentheyt informeren ende
oick by partyen aen wedersyden arbeyden, om die selve in ’t vruntlick
te accorderen indien doenlick es, indien niet dat zy van haer
besoinge den vroetschap rapport sullen doen, omme ’t selve gehoirt
vorder in der saecke gedaen ende geresolveert te worden als zy best
ende oirbaerlicxte bevinden sullen.

[in marge: Mol zyn regysters te restitueren]
Is mede geresolveert dat men Joris Mol taffelhouder, zyne
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regysters ende boecken die by Anthonis Pieterss. gesaiseert2 zyn
geweest, zal restitueren onder belofte van de selve tot
vermaninge weder te leveren in handen van burgermeesteren.

[in marge: Die Clarissen susteren, gelycken alimentatie als d' andere conventualen]
Is syn voorts Neel Jansdr., Anna ende Tryn Symonsdren eertyts
conventualen in ’t Clarissen clooster by de vroetschap gegont gelycke
alimentatie als die conventualen van d’ andere cloosters genietende
zyn ende dat zy ’t eerste verndel jaer alimentatie ontfangen sullen den
1en aprilis naestcomende mits dat zy haer sulcx reguleren sullen als die
conventualen van d’andere cloosters doen.
1.
2.

misuus - slechte daad, vergrijp, misdaad
saiseren - in het bezit stellen

[141verso]
[in marge: Een in den Raet van State in plaetse van Loza]
Up huyden den ven marty anno 1593, in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde sekere missive van de heeren Staten van Hollant, mitt
sekere bygevoechde pointen, daer op in de vergaderinge den viiien deser
maent in den Haege geleyt, resolutie ingebracht zal worden, es op ’t
eerste point goet gevonden ende geresolveert dat die gedeputeerden deser
stede ter dachvaert gaende mitte gedeputeerden van d' andere steden sullen
procederen tot nominatie van een gequalificeert persoon in den Raet van
Staten in plaetse van mr. Sebastiaen Losa.

[in marge: ’t Dubbelt te versoecken van ’t geene gedaen es opte resumptie]
Op ’t iie point es goet gevonden ende geresolveert dat die gedeputeerden
deser stede ter dachvaert gaende, sullen versoecken dubbelt van
’t gebesoingeerde der gecommitteerden tot resumptie van de polytycque
ordonnantie, zo opte huwelicxe saecken mitten ancleven vandien, interpretatie
van de ordonnantie ende acte van moderatie, op ’t stuck van de successien abintestato, item tegens d’excessen van de huyerluyden der landen, op ’t stuck
van de hypotecatien, etc., om ’t selve mit haere principalen te communiceren
ende naerder resolutie inne te brengen.
[in marge: Doleantie1 van die van Zeelant opte impositie van de turff ]
Op ’t iiie point mentionerende van te helpen advyseren opte doleantie
van de Staten van Zeellant aengaende d’ impositien opten turff die
uuyt Hollandt nae Zeellant gevoert, ende aldaer geconsumeert
wort, is goet gevonden dat die gedeputeerden deser stede
haer in desen sullen conformeren den meesten stemmen.
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[in marge: Instructie voor die camer van de rekeninge]
Syn voorts die gecommitteerdens deser stede ter dachvaert gaende
gauctoriseert, omme die instructie opte camer van de
rekenninge geconcipieert, te helpen arresteren, mits dat ’t selve
geschiede onvermindert ende sonder prejuditie2 van de previlegien van de
steden ende dat oic in de steden die schoutambochten niet geconsereert
noch verpacht sullen werden, dan by advys van de magistraten van de
stede daer inne die selve schouten sullen dienen.

[ in marge: Coren ende Houthum opten dachvaert]
Syn voorts Gerrit Jacobsz. Coren burgermeester, ende Harck Jansz.
van Houthum gecommitteert, opte voors. vergaderinge te compareren,
die voors. resolutien voor advys inne te brengen, daer op, ende
alle voorvallende saecken den welstant van de lande ende
vorderinge van ’t gemeene beste betreffende te helpen resolveren,
ende haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: ’t Loon op ’t Amsterdammer veer]
Voorts zyn burgermeesteren ende gerechte geauctoriseert om ’t loon van de
schippers op ’t Amsterdammer veer in eenige pointen te
moegen verhogen.

[in marge: Cranck by Slichtenhorst te besteden]
Is mede goet gevonden, dat men Pieter Cornelisz. Cranck voor
een jaer zal besteden by den procureur Slichtenhorst ende bedingen
dat hy eenige uren soude mogen vry houden, om zyn studium
te moegen continueren.
[in marge: Die pilaren van ’t Capel te decken ende die coster ende keerssen te betalen]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren tot laste van de stede
sullen doen maken ende decken die pylaren van ’t capel an de
zuytzyde omme alle vorder inwateringe ende bederff te verhoeden,
ende oic tot stads lasten nemen sullen die betalinge van de coster
ende keerssen.
1.
2.

doleantie - klaagschrift, bezwaarschrift
prejuditie - te voren gevormd oordeel
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[in marge: Rapport van de burgermeester Coren ende secretaris Houthum]
Up huyden den lesten martij anno 1593, hebben die burgermeester Gerrit
Jacobss. Coren ende Harck Jansz. van Houthum secretaris, den vroetschap
collegialiter vergadert zijnde rapport gedaen van ’t gunt opte laeste
vergaderinge van de edelen ende steden van Hollant ende Westvrieslant
in den Haege verhandelt was.

[in marge: Nopende die ampliatie van de instructie diemen den gedeputeerden nae Deventer
reysende mede geven zal]
Is voorts goet gevonden ende geavoijeert ’t gundt by de gedeputeerden van de
steden Amsterdam ende van de steden van Westvrieslant ende ’t Noorderquartier
opten vergaderinge in den Haege verhandelt es, nopende d’ ampliatie van de instructie dienen
den
gedeputeerden nae Deventer gaende, mede geven zal, ende die submissie henluyden aen te
bieden volgende die selve ampliatie.

[in marge: Accoort mit Cornelis apteker]
Is mede geavoyeert ’t accoort by burgermeesteren deser stede ende die gedeputeerde
der stadt Haerlem mit Cornelis apteker gemaickt, als te weetene dat
die selve apteker affstant sal doen van alle recht van erffpacht
dat hy aen ’t reguliers convent soude moegen pretenderen, mits dat hy indien
gevalle van affstant zal genieten van de voornoemde twee steden iiic. gulden te
weeten c gulden nae ’t overleveren van de brieven van affstant, ende twee jaeren
daer nae, telcken jaere mede c gulden ende voorts ’t selve reguliers
convent noch gebruycken den tyt van drie jaeren.

[in marge: Keur opte gaeren marckt]
Is voorts by de voors. vroetscappe geavoyeert ’t geene by burgermeesteren ende gerechte geconcipieert es opte gaern marckt ende die
schalen daer men ’t gaeren ende vlas mede wegen sal, ende geresolveert dat men
daer van een keure maken ende mitten eersten publiceren zal.

[in marge: Jan du Bois een wintpapiermolen mit een schuyer te mogen setten op mr. Frans
van Nessen lant]
Voorts heeft die vroetschap Jan du Bois geaccordeert dat hy
by de Hennipcloppers molen op ’t lant van mr. Frans van Nesse
een wintpapiermolen mit een schuyer zal mogen maken, mits
dat hy gehouden zal die selve molen ende ’t getymmert, tot
vermaninge van burgermeesteren te demolieren ende alle pericule
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van brant te verwachten als andere omtrent dese stede getymmert
hebben.

[in marge: Symon Pietersz. gegont een speelhuysgen in syn tuyn te maecken]
heeft mede die vroetschap geaccordeert Symon Pieterss., schipper
dat hy opte suydtooster hoeck van zyn tuyn an de Schermer, een
speelhuysgen zal moegen maken, die drie syden van’t hout ende die
vierde syde mit een licht myertge, om een schoorsteen daer inne te
maken, mits dat hy gehouden zal zyn ’t selve tot vermaninge
van burgermeesteren off te breken, op pene van verbrant te werden.

[in marge: Volckert Dircxss. 's jaers alimentatie xxv gulden verhoocht]
Is voorts die alimentatie van Volckert Dircxsz., eertyt
leeckebroeder in’t reguliers convent tot Blockert buyten Hoorn,
om, die passie daer mede die voorss. Volckert gevisiteert es,
vyffentwintich ‘s jaers verhoocht ende zal ’t eerste verndel jaers
verhogins beginnen te lopen opten eerst aencomende verschyndach.

[in marge: Mr. Gerrits pensie xxv gulden verhoocht]
Voorts es die pensie van mr. Gerrit Wesselsz.Torcoerst,
schoolmeester in ’t beneden school xxv gulden 's jaers verhoocht, daer van
’t eerste verndel jaers verhogins wesen ende verschynen zal ie may naest comende.

[in marge: Op ’t oosteynt van de Leedt een nieuwe Valbrug te maken]
Up huyden den lesten aprilis anno 1593, soe es by de vroetschap
collegialiter vergadert zynde geresolveert dat men op ’t oosteynt van de
Leedt, in de plaetse van de oude brugge aldaer leggende, een nieuwe
houten brugge sal maken mit een valbrugge.

[142verso]
[in marge: Overcoompste mit die van Schagen belangende d' exu]
Voorts es goet gevonden ende geavoyeert1 het onderlinge accoort
tusschen den stede Alcmaer ter eenre ende den stede van Schagen ter andere
zyden gemaict belangende die vryheyt van de exuwen pontgelt, schellinck, stuivers
ende andere ongelden ende dat burgermeesteren 't selve accoort in sulcker voegen
alst den vroetschap voorgelesen es van de stede wegen sullen moegen besegelen.

[in marge: Belangende die erven op 't oude Hontsbosch noch niet betymmert zynde]
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Is voorts geresolveert dat bugermeesteren die personen die haere erven
op 't oude Hontsbosch niet betymmert hebben, sullen mogen uuytstellinge
geven ten langsten een jaer mits dat zy eerst overgeven sullen, dat die
erven die zy binnen ‘s jaers niet en betymmeren, verbeurt sullen zyn ende
zo verre zy haer daer inne niet willen overgeven dat burgemeesteren
terstont tegens denselven sullen procederen als nae rechte.

[in marge: Cranck tot Leyden te bestellen]
Voorts also Pieter Cornelisz. Cranck geen plaetse en can crygen in een
cantoor in den Haege omme den practyck aldaer te leeren, zo es goet
gevonden dat men denselven Cranck tot Leyden sal bestellen om
aldaer voorts te studeren ende zyn promotie te vercrygen.
[in marge: Visitatoers van de rekeninge van de collecteur van de ce penning]
Syn voorts Jan Cornelisz. Comans, Aerian Heyndricxss. Rabbi ende
Frederick Dircxss. Ramp geordonneert ende gecommitteert om die
rekeninge van Pieter Thomasz., collecteur van de ommeslagen van de
verpondingen opte ce penning van voorleden jaere XCII te hooren ende
te sluyten.
[in marge: 2 ce penning over huysen ende landen binnen Alcmaer ende jurisdictie vandien]
Is voorts mede geresolveert dat men om te vervallen die quote
deser stede in de ommeslagen van de verpondinge twee ce penning
zal omslaen ende collecteren over die huysen ende landen binnen Alcmaer
ende de jurisdictie vandien gelegen ende es Pieter Thomasz. geordonneert
tot colecteur van deselve ende belangende die cortinge van de renten
mitsgaders van de custingen dat men hem sal reguleren nae die
maniere ende 't gebruyck van te voren alhier geobserveert.

[in marge: Visitatoers van de rekeninge van de fabryckmeesteren ende tresorier van de jaere
92]
Syn voorts Jan Cornelisz. Comans, Aerian Heyndrinxss. Rabbi,
Cornelis Claesz. Druyff, Frederik Dirxss. Ramp, Jan Claesz.
Quinting ende Cornelis Mathysz. Schagen geordonneert tot cairatens
visitatoers van de rekeninge van de fabryckmeesteren van de jaere XCII
ende van de tresorier van deselve verhaelt.

[in marge: Belangende ’t placcaet van ’t slachturven]
Ten selven daege is in communicatie van de vroetschappe geleyt sekere
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missive van de gecommitteerden van de Staten van Hollant daer
inne verhaelt wort dat ’t placcaet van ’t slachturven binnen
der stede van Leyden ende der Goude niet en es gepubliceert
ende dat in de veenen ende veel andere plaetsen ’t selffde placcaet
in eenige pointen seer beswaerlick ende inpracticabel soude bevonden
werden, waerdeur niet alleen groote groote verdieringe in den turff maer
andere inconvenienten souden moegen rysen ende versocht omme onsse gedeputeerden
aldaer te seynden omme mitte gedeputeerden van d’andere steden op die
voors. swaricheyden te letten op da ende fytelick daer inne sulcke
ordre te stellen, ’t sy by ‘t onderhouden van ’t selve placcaet ofte ’t selve
voor de lopende jaere te modereren als ten meesten diensten van de landen
ende ingesetenen sal bevonden worden te behoiren, is goetgevonden
dat men in desen sal volgen den meesten stemmen ende ’t selve by
missive overschryven.
1.

avoyeeren - bevestigen, erkennen, goedkeuren
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[in marge: Verpachtinge van de impost van de turff]
Up huyden den 28en may anno 1593 in communicatie van de vroetschap
collegialiter vergadert zynde geleyt weesende sekere missive van de
gecommitteerden van de Staten van Hollant mit sekere bygevoegde
pointen, is op 't eerste point mentionerende van de continuatie van de imposten
van de turff, etc., is by de vroetschap goet gevonden dat men die selve
zal verpachten op gelycke voet ende inder voegen als die laest
verpacht es geweest.
[in marge: Doleantien op 't placcaet van ’t slachturven]
Op 't iie point mentionerende van de doleantien op 't placcaet van
’t slachturven in martio lestleden uuytgegeven, opten naeme
van verscheyden dorpen van Rynlant ende Schielant gedaen, etc.,
auctoriseert die vroetschap haere gedeputeerden ten dachvaert
gaende haer te moegen conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Personen genomineert tot raet in den Hoogen Raet]
Op 't iiie point mentionerende van een gequalificeert persoon te
nomineren tot raet in den Hogen Raede in de plaetse van de raetsheer
Mynden deser werelt overleden, heeft die vroetschap goet gevonden
dat men daertoe vanwegen deser stede nomineren zal die raetsheer
mr. Nicolaes Cromhout, mr. Dirck Rombout Hogerbeets, pensionaris
der stadt Leyden ende mr. Pancraes van Castercom.
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[in marge: Te mogen bewilligen in de somme van quote van Hollant in de somme van cm
gulden]
Op 't iiiie point daer inne versocht wort den gedeputeerden te
willen auctoriseren omme te moegen consenteren in de quote van
Hollant in de somme van tenminsten cm gulden zo tot versekeringe
van de leeger voor Geertruydenberge als tot voorsienige van de
omleggende eylanden, steden ende sterckten, etc., heeft die vroetschap
haere gedeputeerde ten dachvaert gaende geauctoriseert om zo die
noot sulcx vereyscht te moegen bewilligen in de quote van Hollant
in de somme van cm gulden te vinden by lichtinge op interest tegens
acht ten hondert off zo ’t selve niet can vallen by vercopinge van
renten ende quotisatie over den steden.

[in marge: Dirck Dirkss. ende Harck Jansz. opten dachvaert]
Syn voorts die burgermeester Dirck Dirkss. ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris gecommitteert om vanwegen deser stede
te compareren opten dachvaert den naestlaesten deser maent may in den
Haegh geleyt, die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen
daer op ende alle voorvallende saecken zo het beleyt van de oorloge
aengaende als andere den welstant van de landen betreffende te helpen
resolveren ende hen te conformeren den meesten stemmen.
[in marge: Te blyven by die presentatie die van Wormer ende Gisp cum su'is1 eertyts gedaen]
Op 't versouck van Wormer, Gisp, Oostzanen ende Neck is geresolveert
dat burgermeesteren haer sullen aenseggen zo verre die van Amsterdam
by haer voorgaende presentatie blyven dat die van Alcmaer niet in
gebreecke sullen weesen, oic by haer voorgaende presentatie te blyven mits dat
die van Alcmaer in die gevalle gelycke vryheyt in ’t deurvaren
sullen genieten als die van Wormer ende Gisp cum su'is.
1.

cum su'is - met de zijnen

[143verso]
heeft voorts die vroetschap geavoyeert die vercopinge van seker
stuckgen lants groot 777 roeden leggende tot Heyloo in oesdom by de
deecken raets ende proeffmeesters van ’t snyders gilt gedaen verxxsxxx voor viii gulden,
x stuyvers ‘s jaers die ’t snyders gilt daer op houden zal ende daer en boven twee vyff
hondert lxxxv gulden die Karsmisse naestcomende betaelt sullen werden
mit die conditie dat die regenten van ’t selve gilt die penningen onder
goede versekertheyt op renten sullen uuyt setten ende van haer employ
rekening doen tot vermaninge van burgermeesteren.
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[in marge: Clocksteller iic gulden ‘s jaers]
Up huyden de xxien juny anno 1593 is Dirck Pieterss., clocksteller
ende beyerman by de vroetschap collegialiter vergadert zynde absolutelick
angenomen ende tot pensie gegont inde plaetse van de clxxx gulden, iic gulden.

[in marge: Die leedt op te scieten]
Is mede geresolveert dat men die leedt sal laten opscieten, beginnende
van ’t capel off west aen totte Ringsloot toe van de Egmondermeer.

[in marge: Die nieuwe schuyer by Fransges overtoom off te breecken]
Up huyden den xxixen juny anno 1593 is by de vroetschap collegiater
vergadert zynde geresolveert dat men den man op Fransges overtoom
sal ontbieden ende van hem verstaen off hy die schuyer die hy onder handen
heeft niet en heeft verbreet off verlangt ende in gevalle jae dat men hem
sal belasten ’t getymmert mitter daet off te breken ende indien hy ’t selve niet en
doen dat burgermeesteren ’t selve datelick sullen doen doen by de schouten dienaers
ofte wacht.

[in marge: Opera Petry Nannij]
Voorts also den vroetschap verstaen heeft uuyt doctor Pieter van
Foreest dat Vulcanus professor lingua Grece tot Leyden onderhouden
heeft om alle opera Petri Nannij by een te vergaderen ende van nieuste
doen drucken ende te neerstiger daer mede soude voortvaren indien hy wiste
dat ’t selve den stadt aengenaem soude zyn, zo es goedt gevonden dat men
eerst zal vernemen om te hebben een catalogum van alle die boecken Petri
Nanny ende onderstaen off inde selve boecken oic yet es dat strecken soude
tot nadeel van de gereformeerde religie ende ’t selve niet bevindende dat men
doctori Petro Foreestio zal anseggen dat hy uuyt synen name Vulcano
soude mogen seggen dat zy voorgenomen werck den stadt Alcmaer
aengenomen zal zyn.

[in marge: Coren, Teylingen ende Houten opten dachvaert in den Hage]
Up huyden den xiiiien july anno 1593 syn Gerrit Jacobss. Coren, burgermeester,
Pieter van Teylingen, oudt burgermeester ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris
gecommitteert omme opten dachvaert den xvien deser in den Haege geleyt te
compareren ende aldaer te verstaen die gelegentheyden van de coninckrycke
van Vranckryck mitten persoon van zyne Mat ende anderssins in der
saecke van de ware christelicke religie aldaer gepasseert, daer op ende
alle andere voorvallende saecken te helpen adviseren ende resolveren sulcx
als tot vorderinge van Godes dienste ende welvaren van de lande bevonden
sal worden te behoiren.
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Is voorts Jan Willemsz. ende bewaerder van de overtoomen ende wintasen
an de noortzyde van de stede geaccordeert dat hy zyn woninge ofte
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[in marge: Die woninge by de overtoomen te mogen verlangen ende onder wat conditie]
schuyer ses off seven sal moegen verlangen onder die conditie dat zyn
huys mitte schuyer mede subiect sullen syn den brant om in tyde van noot
affgebrant te worden als andere buyten deser stede getymmert hebbende
ende dat hy aldaer niet sal tappen dan mede acchys van ‘t bier betalende
tot behoeff van de stede als andere tapppers binnen Alcmaer ende die
iurisdictie vandien zyn doende

[in marge: Nopende ’t scip uuyt Bresilien tot Enchuysen gebrocht]
Up huyden den xxvien july anno 1593 is communicatie van de vroetschap
geleyt synde sekere missiven van de Gedeputeerde Raeden van Westvrieslant
ende ’t Noorderquartier, is op ’t point mentionerende van ’t proces
uuytstaende voor die gerechte van Enchuysen tusschen sekere
Portegeessche stuyerluyden als eysers ter eenre ende een schipper
van Medemblick die mit zyn schip van de Coninck van Spangen gearresteert zynde uuyt Spangen nae Angola ende van daer in Bresilien
mitte voors. stuyerluyden gevaren es ende weder van Bresilien ’t seyl gegaen
zynde om nae Poortegael te varen, achter Engelant om varende tot
Enchuysen gebracht was, gedaagde ter andere zyde, goet gevonden
dat men die saecke zal communiceren mitte Staten ofte Gedeputeerde
Raeden van Hollant.
[in marge: Belangende die reparatie van de kerck van den Burch opten eylande van Texl]
Op ’t request by die van den Burch opten eylande van Texel aen de
Gedeputeerde Raeden overgegeven, is goet gevonden dat men eerst
zal onderstaen off die van den Burch noyt yet genoten tot reparatie
van haer kerck ende ’t selve bevindende, dat men dan sal onderstaen
hoe veel die reparatie by henluyden versocht, costen zal om ’t selve
verstaen hebbende haerluyden een redelicke penning toegevoecht te mogen
werden.
[in marge: Nopende die requeste van die van de Hoorn op Texel]
Op ’t request van die van de Hoorn opten voors. eylande van Texel
daerinne sy versoucken assistentie van penningen tot reparatie van
haere kercke ende schole, is by de vroetschap geresolveert ende
goet gevonden dat men ’t selve versouck zal offslaen.
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[in marge: Versouck van Gerrit Symonsz. pachter van ’t gemael tot Hoorn]
Opte requeste by Gerrit Symonsz., eertyts pachter van de
impost van ’t gemael tot Hoorn overgegeven, daer by hy versoeckt
om die redenen in syne requeste gemelt quytscheldinge van vic gulden
aen zyne pacht, is goet gevonden dat men hem sal renvoyeren1
an de Staten van Hollant.

[in marge: Versouck van Flocquet eertyts pachter van de bieren binnen Hoorn]
Aengaende Hans Flocquet, pachter van de impost van de bieren binnen Hoorn
ingegaen 1e october 92, versouckende quytscheldinge van zyne pacht ter
somme van viiic gulden, is mede goet gevonden dat men den selven
Flocquet zal renvoyeren aen de Staten van Hollant

[in marge: Versouck van de weduwe van capiteyn Cristal]
Belangende die requeste by Lysbet Nannincxdr. weduwe van wylen
capiteyn Jacques Cristal, versoeckende in regart van haer sobere gestaltenise
betalinge van omtrent viiic xxx gulden, haer resterende van haer saliger mans
diensten, etc., is goet gevonden, dat men haer die helft van haer resterende
somme zal toevoegen.
1.

renvoyeeren - verwijzen naar iets of iemand

[144verso]
[in marge: Pluymgraefschap van de Leye]
Aengaende Mathys de Villiers, die versouckt volgende die gifte
van de bischop ende den eedt by hem in aprili lestleden aen de graefflicheyt
gedaen, gemainteneert te werden in ’t besit van de Swaendrift van de
Leye, die geleden 2 off drie jaeren den castelyn van Petten gegunt es
geweest, is geresolveert dat men de voornoemde casteleyn in de possessie
van ’t voors. pluymgraeffschap zal laten blyven.

[in marge: Belangende die Dael ende Vroonremeeren die ontlastinge versoucken van de
verpondinge]
Belangende ’t versouck van de ingelanden van de bedyckte Dael ende
Vroonremeeren mitte oudye, gelegen by noorden Alcmaer om
ontlast te zyn van de verpondingen, is goet gevonden dat men ’t selve
versouck in state zal stellen.

[in marge: ’t Versoeck van de weduwe van Menno Jansz.]
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Ende zo veel angaet die weduwe van Menno Jansz. die
ontslaginge van borchtochte versouckt, etc., is geresolveert dat
men ’t selve versouck sal offslagen.

[in marge: Resumptie van de ordonnantie opte gemeene middelen]
Up huyden den vierden septembris anno 1593 in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde, sekere missive van de Staten van Hollant mitte bygevoechde
articulen pointen daerop in de vergaderinge van de edelen ende steden, den 5en deser
maent in den Haege geleyt, resolutien ingebrocht sullen werden, is
op ’t eerste point mentionerende van de resumptie van de gemeene
middelen, etc., geresolveert, dat die gedeputeerden deser stede sullen persisteren
by de ordonnantie laest opte gemeene middelen gemaict ten waere
eenige articulen verandert ende bygevoecht dienden tot advanchement van de
selve in welcken gevalle zy haer sullen conformeren den meeste
stemmen.

[in marge: Placcaet van slachturven]
Op 't iie point mentionerende van ’t placaet van ’t slachturven, is goet
gevonden dat die gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: Belangende ’t excessyff rantsoen dat by den gevangen schippers belooft wort]
Op 't iiie point mentionerende van ordre te stellen opte excessive
rantsoenen die de schippers die van de vyant in zee genomen werden
belooft werden, is mede goet gevonden dat die gedeputeerden deser
stede ten dachvaert gaende haer sullen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Cleyne munte]
Op't iiiie point roerende van ’t concept waernae tot geryff van de gemeente
cleyne munte sal worden gemunt, is geresolveert dat die gedeputeerden
deser stede haer oic daer inne gedragen sullen ende volgen den meeste stemmen.

[in marge: Coren en Houthum opten dachvaert]
Syn voorts Gerrit Jacobss. Coren ende Harck Jansz. van Houthum
gecommitteert omme vanwegen deser stede in de voors. vergaderinge
van de staten te compareren, die voorgaende resolutien inne te brengen
daer op ende alle andere pointen in de voorgaende vergaderingen niet
affgedaen, mitsgaders op alle voorvallende saecken te helpen resolutien
sulcx als tot meesten dienste van de lande bevonden zal worden te
behoiren.
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[in marge: Mitte diepinge voor te varen ende tot vervallinge vandien eenige landen te
vercopen]
Is voorts mede geresolveert dat men ter eerster gelegender tyt zal voortvaren
mitte diepinge, zo buyten die stede by de tonne, ’t zy deur ’t lant an de Outdorpzyde ofte daer ’t burgermeesteren nae voorgaende inspectie oirbaerlicxte bevinden sullen
als oic binnen der stede ende dat burgermeesteren nu in der tyt omme te becommen
penningen die tot vervallinge van de voors. diepinge nodich sullen syn, sullen vercopen
eenige landen daervan zy best die waerde connen crygen ende die haer
duncken zal oirbaerlicxt vercoft.
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[in marge: Noch een paert te coopen]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren noch een paert tot behoeff van de
stede copen sullen.

[in marge: Beroerende die questie tusschen die van de Moerbuyck ende Lutkewinkel]
Heeft voorts die vroetschap gehoirt hebbende ’t rapport van de gedeputeerden
inspectie genomen hebbende opte landen gelegen in de Moerbeeck ende Soutcaeghs
polders, daervan proces es uuytstaende voor den Hove van Hollant tusschen
die van Lutkewinkel ende Moerbuyck, goet gevonden also die stede
in beyde polders gelant es dat die stede haer neutrael zal houden
ende dat niettemin die gedeputeerden deser stede ten dachvaert gaende by de
camer van de rekeninge sullen anhouden, ten eynde ’t voors. different by submissie
off gedaen mochte werden.

[in marge: Uuyten naeme van de 4 steden van Westvrieslant te scryven om te hebben staet
van de vercofte ende onvercofte domeynen]
Up huijden den xxven septembris anno 1593 hebben die burgermeesteren,
den vroetschappe collegialiter vergadert zynde, voorgehouden dat burgermeesteren
van Hoorn, Enchuysen ende Medemblick alhier gecomen waeren ende versocht
hadden dat uuyten naeme van die van Alckmaer, Hoorn, Enckhuysen ende
Medemblick an den collegie van de staten in den Haege gescreven soude werden
om mitten eersten te hebben staet van de domeynen die noch onvercoft zyn, zo
in Hollant als in Westvrieslant gelegen, mitsgaders staet van de landen die
verh vercoft sullen werden ende van de lasten alle die domeynen staende, etc. ende
es by de vroetschap goet gevonden ende geresolveert dat in conformite
vandien, uuyten naeme van de voors. vier steden an den voors. collegie gescreven
zal worden.

[in marge: Rapport van Coren ende Houthum]
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Up huyden den ven octobris anno 1593 hebben Gerrit Jacobss. Coren
burgermeester ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris rapport gedaen
van ’t gundt in de laeste vergaderinge van de edelen ende gedeputeerden van de
steden van Hollant ende Westvrieslant was verhandelt

[in marge: Gecommitteerden om te concipiëren sekere ordonnantie opte weescamer]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Doedt Jansz. Medemblick,
Gerrit Jacobss. Coren, burgermeesteren, Symon Cornelisz.Comans, Frederick
Dircxss. Ramp, weesmeesteren ende Pieter van Teylingen mit Aerian
Heyndricxss. Rabbi omme te visiteren die ordonnantie van de weescamer
der steden Delft ende Rotterdam, mitsgaders van deser stede ende daer
uuyt een goede ordonnantie voor de weescamer deser stede te
concipiëren, om die by de vroetschap gevisiteert zynde daerop
octroy van de heeren staten versocht te werden.

[in marge: Die hutten van Gerrit van Leyen opte oude vesten te doen offbreken ende doen
betymmeren]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren voor haer ontbieden sullen
Gerrit van Leyden ende hem voorhouden dat hy zal overgeven ende
beloven op sekere peyne, die hutten staende opte oude Vesten off te
breken ende die erven vandien te betymmeren mit bequame huysen binnen een jaer, ingaende
may naestcomende ende dat burgermeesteren by weygeringe vandien daerinne sullen versien zulcx zy alder raedtsamentste bevinden, ’t sy by
copinge van deselve erven tot arbitragie van neutrale mannen ofte
anders.

[in marge: Ordonnantie opte onwillige ende willige executiën]
Heeft voorts die vroetschap goet gevonden die style, forme
ende maniere ordonnantie geconcipieert opte onwillige ende willige executien
ende burgermeesteren mitte gerechte geauctoriseert die selve eyntelick
te arresteren ende doen onderhouden.

[145verso]
[in marge: Blockert monincken alimentatie elcx xxv gulden ’s jaers verhoocht]
Is voorts die alimentatie van Arian Dirkss. en Jan Lambertsz.
eertyts conventualen van de reguliers tot Blocker elck ‘s jaers xxv gulden
verhoocht, sulcx dat zy van nu voortaen genieten sullen tot alimentatie
elck hondert vyffentseventich gulden ‘s jaers.
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[in marge: Gerrit Coren tot Hoorn om te anhoiren die swaricheyden opte vercopinge van de
domeynen]
Up huyden den xviiien octobris 1593 in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde, sekere missive van die van Hoorn, daerinne zy versoecken
dat eenige van deser stede aldaer geschickt worde om te helpen resolveren
opte swaricheyden die gemoveert1 werden opte vercopinge van de domeynen, etc.,
is geresolveert dat een van de heere burgermeesteren, by naemen Gerrit
Jacobss. Coren derwaerts zal reysen die swaricheyden aenhooren
ende daerop nemen rapport ende desniettemin insisteren, dat dieselve
oic die van Waterlant mochten werden gecommuniceert deur dien
die domeynen van Waterlant oick vercoft sullen werden.
[in marge: Advoy2 van ’t accoort mitte kercke van Camp gemaict belangende die wech in
questie]
Is voorts goet gevonden dat burgermeesteren sullen avoyeren
die uuytsprake by goede mannen tusschen desen stede ende
die kerck van Camp gedaen, te weetene dat die stede
voor die wech by de kerckmeesteren van Camp verhuijert ende an de
stede lant leggende, betalen sal eens lxxxv gulden, des sal die
eygendom van de selve wech an de stadt blyven ende die van Camp
daervan affstant doen.

[in marge: Aelbert van Foreest lx gulden]
Up huyden den xxen octobris 1593 is by de vroetschap geresolveert
dat men Aelbert van Foreest, den zoon van saliger mr. Nanning van
Foreest die gradum licentiatus off doctoratus tot Leyden heeft
angenomen, tot een vereeringe schencken zal so in regart van de
getrouwe diensten by zyne voors. vader den stede gedaen als in
aensieninge dat hy zyne theses den stede gedediceert heeft,
die somme van 't sestich gulden.

[in marge: Eenige uuyte gedeputeerden raden van Westvrieslant te committeren omme mede
te staen over die vercopinge van de domeynen van Westvrieslant]
[in marge: Den 26 octobris 93 hebben die gedeputeerdens rapport gedaen ende den vroetscap
voor doen lesen sekere missive by de steden van Westvrieslant geconcipieert om an de
Gedeputeerde Raden van de Staten van Hollant gesonden te werden die by de vroetschap es
goet gevonden ende heeft die vroetscap Gerrit Coren, burgermeester gaende tot Hoorn ter
dachvaerts gelast te procederen tot nominatie van eenige uuyte gedeputeerde raden van
Westvrieslant die mede staen sullen over die vercopinge van de domeynen neffens de
gedeputeerden van de Staten van Hollant ende van de Camer van de rekeninge]
Ten selven daege is by de vroetschap (gehoirt hebbende ’t rapport van de
burgermeester Gerrit Jacobss. Coren geweest hebbende opte vergaderinge
van de steden van Westvrieslant tot Hoorn) goet gevonden dat die
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gedeputeerden deser stede tot Hoorn ter dachvaert gaende, sullen mogen
bewilligen dat uuyten naeme van de vier steden van Westvrieslant
an de gedeputeerden van de Staten van Hollant gescreven sal worden dat
eenige by die van Westvrieslant uuyte gecommitteerde raeden van
Westvrieslant gecommitteert sullen werden die mede staen sullen
over die vercopinge van de domeynen van Westvrieslant ende ’t maken
van de voorwaerden vandien.

[in marge: Die sake van Deventer ende Campen den Staten van Hollant aen te dienen]
Ten selven daege is mede in communicatie geleyt zynde sekere
missive van de gecommitteerde raeden van Westvrieslant ende ’t Noorderquartier,
inhoudende verscheyden pointen ende op 't eerste point mentionnerende van ’t verbael
ende ’t gebesoingeerden van de gedeputeerdens van Amsterdam, Alcmaer, Hoorn,
Enchuysen, Edam, Moninckedam, Medemblick ende Purmereynt geweest
zynde tot Deventer ende Campen, by de vroetschap goet gevonden dat die
gedeputeerden deser stede tot Hoorn ter dachvaert gaen, voor advys sullen
inbrengen die wyle die van Deventer ende Campen tot geenen reden
1.
2.

moveren - aansporen, aanzetten, bewegen
advoyeeren - bevestigen, erkennen, goedkeuren
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gebrocht connen werden dat men goet vint dat die sake gecommuniceert
zal worden mitte Staten van Hollant ten eynde mit hulp ende by advys
der selver sulcs gedaen mach worden als tot behoudenisse van der
voors. steden vrydomme ende gerechticheyden bevonden zal worden te behoiren.

[in marge: Belangende die bedichtinge by die van Oostzanen versocht]
Op 't iie point mentionerende van 't octroy by die van Castroy Oostzanen
versocht, nopende die achterdichtinge van de landen aldaer, etc., is goetgevonden dat men die versochte bedichtinge sal offslaen ende zoe verre by de meeste
stemmen verstaen wort dat die
voors. achterdichtinge zal voortgaen, dat men in sulcken gevalle daerinne niet en sal bewilligen tenzy den voors. bedichtinge geschiede generalicken geschiede tot
an 't casteel van Purmereyndt ende datter daer twee verlaten een in Jannekes ende een in Jan
Hillen Sloot off ten minsten
een geleyt worde van xi voeten wyt voor Jan Hillen Sloot sonder peyl
ende oic datter een verleet mede sonder peyl geleyt zal worden
in de Twisck, in de plaetse van 't verlaet dat in de Gouw soude
comen volgende 't advys van de commissien.

[in marge: Interpretatie opte moderatie ende successie van halve broeders]
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Op 't iiie point mentionnerende van de successie van halve broeders
ende hoe men d’ interpretatie van dien verstaen zal, is geresolveert
dat die voors. gedeputeerden deser stede ter voors. dachvaert gaende sullen
anhoiren d’ advysen van d’ andere steden ende mitte selve yet concipieren
dienende opte interpretatie van de moderatie ende successie van halve broeders
om ‘t selve mitte vroetschap gecommuniceert ende een eyntelicke resolutie inne
gebrocht te werden.

[in marge: Hoe diep een heel ende een halve broeder sullen succederen]
Op 't iiiie point mentionnerende hoe heel ende halve broeders sullen
succederen als zij 't samen in de erffenisse concurreren van een overleden
suster ofte broeder van vader ende moeder besturven zynde ende geen descendenten
achterlatende, te weeten off die heele broeders elcx die helfte meer
als een halve broeder van de gehele masse behoiren te genieten, dan
off die heele broeders eerst d' een helft van de voors. masse behoiren
voor aff te trecken ende daer nae oick mitte halve broeders ofte
susters in de andere helft vandien hooft voor hooft te deelen,
is mede bij de meeste stemmen goet gevonden verstaen dat die heele broeders eerst
den helft van de heele masse behoiren aff te trecken ende in d’ ander helft
mitte halve broeders ende susters hooft voor hooft te deelen.

[in marge: Oom Thys, Heyn de Beff]
Beroerende ‘t versouck van oom Thys van Enchuysen, versoeckende
betalinge van de dienst bij zijn schip opte Eems gedaen, etc., ende het
versouck van Heyn de Beff, schipper tot Hoorn, die versoeckt betalinge van de dienst bij zijn schip opte Suyderzee gedaen, is
geresolveert dat die gedeputeerden ter dachvaert gaende sullen onderstaen die gerechticheyden van de voors. versoecken ende daernae opte selve
sulcx resolveren als zy in billickheyt bevinden sullen te behoiren.

[in marge: De reparatie van de Burchkerck op Texel]
Nopende die reparatie van de Burchkerk opten eylande van Texel
die tot preservatie van ’t lant op stutten geset es geweest, is
geresolveert dat die gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren
den meesten stemmen.
[in marge: Medemblick ende Houthum opten dachvaert tot Hoorn]
Sijn voorts Doedt Jansz. Medemblick, burgermeester ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris gecommitteert tot Hoorn ter dachvaert van
deser stede wegen te reysen die voorgaende resolutien voor advys inne
te brengen daer op ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hen
te conformeren den meesten stemmen.
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[146verso]
[in marge: Heyndrickgen Claesdr. veertich gulden 's jaers]
Up huyden den xxvien octobris 1593 heeft die vroetschap collegialiter
vergadert zynde die lyffpenning Heyndrickgen Claesdr. tot haer alimentatie
gegont in regart van haer ouderdom ende inpotentheyt verhoocht ende
haer gegont in de plaetse van de xxiiii gulden 's jaers, veertich gulden ende dat
het eerste verndel jaers verhogings om gecomen ende verschenen
zal zijn Lichtmisse1 naestcomende.
[in marge: Jacob die roeper, bosdrager]
Is mede goet gevonden dat burgermeesteren Jacob Corensz., roeper
tot een bosdrager sullen mogen annemen onder een tractement
van twaelf gulden 's jaers mits stellende cautie voor zijn getrouwicheyt
ter somme van cl gulden off twee hondert gulden.

[In marge: interpretatie opte successie van halve broeders ende acte van moderatie]
Voorts by de vroetschap gehoirt zynde ‘t gundt by de andere
steden van Westvrieslant ende ‘t Noorderquartier goet gevonden was
nopende die interpretatie te doen van de successie van halve broeders
mitsgaders op te acte van de moderatie heeft ‘t selve geavoyeert
ende haer gedeputeerde last gegeven hen daer mede te moogen
conformeren als te weetene dat halve broeders ende susters (vader
ende moeder overleden zynde) sullen werden geprefereert voor oomen ende
moejen met haere descendenten, welverstaende dat vader ofte moeder
in de erffenisse van haer laeste kint, van ‘t selve bedde stervende
sonder descendenten, sal succederen ende geprefereert weesen voor halve
broeders ende susters.

[in marge: eenige te committeren om te concipieren ordonnantie opte successie]
Is voorts mede goet gevonden dat volgende voorgaende resolute
by de magistraten van de Westvrieslant ende ‘t Noorderquartier tot
Hoorn genomen opte aenstaende vergaderinge tot Hoorn ingebracht
sal worden dat die van Alcmaer mede goet vinden, dat vyff off
ses personen gecommitteert sullen werden om te maken seker concept
van ordonnantie op ‘t stuck van de successie, die welcke mede
letten sullen oft voor desen quartiere niet dienstich soude weesen
te volgen aesdoms recht, gelyck voor den oorloge gebruyckt es,
welverstaende dat representatie plaetse soude houden in linea descendenti
in infinitum ende in linea collateriali tot sekeren graden ende blijvende
de moderatie in syn geheel, etc.
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[in marge: Brandarius]
Nopende die Brandarius opter Schellinck, etc., heeft die
vroetschap haer gedeputeerde tot Hoorn ter dachvaert gaende
gelast om haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Gerrit Coren opten dachvaert tot Hoorn]
Heeft voorts die vroetschap gecommiteert Gerrit Jacobss. Coren,
burgermeester, om vanwegen deser stede te compareren opten
dachvaert tot Hoorn die voorgaende resolutien voor advys in
te brengen daer op ende andere voorvallende saecken te helpen
advyseren ende haer te conformeren den meesten stemmen.
1.

Lichtmisse - 2 februari, het feest van Maria's reiniging en haar opdracht van Christus.
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[in marge: Heyndrick Florisz. gecommitteert opte ordre dienende tot beveylinge van der zee]
Up huyden, den vierden novembris anno XVC XCIII in communicatie
van vroetschap geleyt zynde sekere missive van gecommitteerde
raden van de Staten van Hollant mit sekere bygevoechde stucken
heeft die vroetschap op 't eerste point mentionerende van betere
ordre te stellen opte bevrydinge van de zee gecommitteert Heyndrick
Florisz., tegenwoirdich schepen deser stede, omme hem opten xen deser
maent te laten vinden in den Haege ende aldaer zo mitte gecommitteerden
uuyte collegien van de admiraliteyt in Hollant ende Zeelant als mitte
gedeputeerden van d' andere steden rypelick te letten opte oorsake van de
schade by de gemeene vyant uuyt Duynkercken te water in 't
nemen van verscheyden coopvaerders ende visschersschepen gedaen ende te
helpen adviseren ende resolveren opte ordre ende remedie die
daertegens dient gestelt ende naementlick hoe men voor den
aenstaende tyt opte veylinge van der zee iegens die gemeene
vyanden ende anderen (die voirs. schaede ter zee doende) mitte beste
ordre zal moegen voorsien.

[in marge: Belangende die zeerechten ende ordre opte rantsoenen]
Op 't iie point mentionerende van naerder te adviseren op te zeerechten ende wat ordre voortaen gehouden zal worden in ’t maecken
ende betalen van de rantsoenen, etc., heeft die vroetschap haer gedeputeerden
ter dachvaert gaende gelast te anhoiren d' advysen van de voorsittende
steden ende haer te conformeren mitte meesten stemmen der selver stede.

[in marge: Lyste van de convoyen ende licenten]
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Op 't iiie point, mentionerende van de ongelyckheyt die die van Gelderlant
ende Overyssel pretenderen in de lyste van de convoyen ende licenten in regart
van de goederen de rivieren op ende aff varende, sullen is goet gevonden
dat die gedeputeerden deser stede haer dien aengaende sullen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: 't Munten van cleyne penningen]
Op 't iiiie point, mentionerende van het munten van eenige cleyne
penningen is geresolveert dat men mitte 't munten van de cleyne penningen
ende coperen doeyten1 zal supersederen.

[in marge: Halff braspenningen ende elff penningen]
Op 't ve point roerende van de clachten die daer comen van dat ’t lant
vervult wort mit oude halff braspenningen ende elff penningen die zeer gesleten
ende gescheurt zyn, etc., is goet gevonden dat men deselve halff
braspenningen ende elff penningen sullen blyven laten.

[in marge: 't Versouck van de hartoch van Bruynswyck]
Op 't vie point, mentionerende van 't versouck by den hoochweerdigen
deurluchtigen hoochgeboren furst, hartoch Heyndrick van Bruijswyck
deur zyne affgesante by monde ende gescrifte gedaen om te hebben
ontruyminge van de stat Sloote ende heerlickheyt van Woerden, van de
baronnie van Liesvelt ende 't huys in den Haege ende van 't contra versouck
by off vanwegen Caterina van Weldam gedaen, etc., heeft die vroetschap
haere gedeputeerden ter dachvaert gaende gelast te anhoiren d' advysen
van de andere steden ende haer te conformeren mitte meeste stemmen derselver.
[in marge: Propositie ende versouck van de ambassadeur van de mat. van Vranckryck]
Ende belangende die propositie by den ambassadeur van zyne Mat. van
Vranckryck an de Staten Generael gedaen daerby hy versouckt
vyff oorlochschepen te willen schicken by Bordeaux om 't desseing2 van de
Spangaerden te breecken, etc., is goet gevonden ende geresolveert dat die
gedeputeerden deser stede dien angaende haer sullen conformeren den meesten
stemmen.
1.
2.

doeyten – duiten
desseing - plan, doel, wat men wil bewerkstelligen

[147verso]
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[in marge: Gerrit Coren ende Harck van Houthum opten dachvaert in den Hage]
Syn voorts Gerrit Jacobss. Coren, burgermeester ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris gecommitteert om vanwegen deser stede
te compareren op te vergaderinge van de Staten van Hollant ende
Westvrieslant den viiien deser in den Haege geleyt, die voorgaende
resolutien voor advys in te brengen daer op ende andere voorvallende
saken te resolveren ende te conformeren de meeste stemmen.

[in marge: Andries Snellinck die versouckt betalinge van d' een helft van 't erff by westen Jan
Jacobss. Boermans]
[in marge: Op ten xien decembris 93 heeft die vroetschap by dese resolutie gepersisteert]
Voorts by de vroetschap gevisiteert zynde die requeste by Andries
Snellinck, die jonge, voor hemselven ende uuyten naeme van syne
consorten overgegeven, daerinne hy versouckt voor d' een helft betalinge
van 't erff, leggende in de Langestraet, by westen 't huys van Jan Jacobss.
Boerman, is geresolveert dat men hem by monde voor antwoort
geven zal, dat in de contracten van 't betymmeren van 't selve erff gemaict
niemand anders voor eygenaer bekent es als Franchois van der
Cruyce ende zyne kinderen ende dat men mitsdien op syn versouck niet
eyntelicx connen disponeren.

[in marge: Rapport van Gerrit Coren ende Harck van Houthum]
Up huyden den xxviien novembris 1593 hebben die burgermeester Gerrit Jacobss.
Coren ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris, rapport an de
vroetschap gedaen van 't gundt op te laeste vergaderinge in den
Haege verhandelt was.

[in marge: Voorwaerden van de vercopinge van de landen]
Heeft voorts die vroetschap geavoyeert ende geapprobeert die voorwaerden
daer op die landen van de reguliers buyten Hoorn ende Sinte Pietersdal
by de cecommitteerden deser stede openbaerlick volgende voorgaende resolutie
vercoft sullen worden ende denselven gecommitteerden geauctoriseert die
selve voorwaerden oic in eenige pointen te veranderen, indien zy
in 't vercopen van de landen, 't selve noodich ende proffytelick bevinden.

[in marge: Ramp in plaetse van Teylingen]
Also Pieter van Teylingen gecommitteert zynde tot vercopinge van de selve
landen in andere saecken is gecommitteert ende mitsdien te beduchten es
dat hy totte selve vercopinge niet zal moghen vaceren, zo es Frederick Ramp
(zo verre hy niet Teylingen niet mach vaceren) in syn plaetse gesurrogeert.
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[in marge: Requeste van de cappelrye van Michiel van der Velde]
Is mede goet gevonden dat men opte anstaende vergaderinge van de Staten sal
presenteren het requeste by mr. Reynier van Amsterdam, advocaet
geconcipieert belangende die cappelrie die by Michiel van der
Velde gepossideert wordt ende daervan die gifte specteert tot beh
aen 't papegilt.
[in marge: Consent in de iicm gulden ter maent ende xiicm gulden extra ordinarie]
Up huyden den xien decembris anno 1593 in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde sekere missive van zyne Extie, mitsgaders van de Staten
van Hollant mit sekere bygevoechde pointen, is op 't eerste mentionerende
van te continueren ende te bewilligen in de iic duysent gulden ter maent
ende xiic duysent gulden extraordinarie over die geunieerde provintien,
voor het aencomende jaere XCIIII, omme tytelicken die gemeene
saecken daernae te dirigeren ende te beleyden goet gevonden, dat
die gecommitteerden deser stede om die redene in de missive
van zyne Extie vervaet in den voors. versochten contributien sullen
moegen bewilligen.
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[in marge: Die gemeene middelen te continueren.]
Omme die quote van Hollant in de voors. contributien te vinden is
goet gevonden dat die gedeputeerden deser stede sullen bewilligen
dat alle die gemeene middelen die in den lopende jaere XCIII binnen
Hollant ende Westvrieslant geheven zyn, voor den aenstaende jaere
XCIIII sullen worden gecontinueert.

[in marge: Gelycke ommeslach van de verpondinge als in de voorgaende jaeren]
Voorts dat ten selven fyne bewillicht zal worden gelycke ommegeslach over die onroerende goeden in de steden ende dorpen op ten voet
van 't redres van de verpondinge als in den jaere XCIII ende andere
voorgaende jaeren bewillicht es geweest.

[in marge: Die penningen op interest gelicht te continueren]
Item dat men die penningen by de ontfangers van de gemeene middelen
ende andere op interest gelicht voor den jaere XCIIII op interest
sullen worden gecontinueert.
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[in marge: Vercopinge van de domeynen en de geestelicke goeden]
Voorts dat tot vindinge van 't cort geprocedeert sal worden tot vercopinge
zo van de domeynen als van geestelicke verpande ende onverpande
goederen, mits daerop houdende aen jaerlicxe renten als die selve
althans in huyere zyn geldende, mits dat die niet gelost sullen
moegen werden dan tegens den penningen twintich ende ses maenten te voren
de lossinge insinuerende.

[in marge: Continuatie van de convoyen ende licenten]
Ende aengaende die lasten van de oorloge te water, is goet gevonden,
dat die gecommitteerde deser stede ter dachvaert gaende, sullen
bewilligen voor den aenstaende jaere XCIIII in de continuatie van de
convoyen ende licenten volgende die lysten ende ordonnantien daerop gemaict ende noch te
maecken.

[in marge: Continuatie van de collegien van admiraliteyt]
Belangende die collegien van admiraliteyt, is goet gevonden dat men
die selve zal continueren ende insisteren, dat die gedeputeerde
deser stede weesende in 't collegie tot Amsterdam gestelt mochte
werden in 't collegie van Admiraliteyt tot Hoorn.

[in marge: Een generael van de convoyen]
Voorts off men zal continueren in 't stellen van de generaels van de convoyen
ende licenten dan off daerinne andere ordre zal stellen is goet
gevonden dat men een goet ende getrou persoon tot generael zal
ordonneren ende committeren.

[in marge: Personen tot raet in den Hooge Raet]
Beroerende van drie personen te nomineren omme daer uuyt een by
zyne Extie vercosen te werden tot raet in den Hoge Rade
heeft die vroetschap daertoe genomineert mrs Pieter van der Meer,
Rombout Hogerbeets ende Pancraes van Castercom.

[in marge: Belangende de tarra opte Engelsche lakenen]
Voorts belangende die Engelsche coopluyden ende die clachten by haer
gedaen nopende die tarra, heeft die vroetschap haer gedeputeerden
geauctoriseert haer in desen te conformeren de meeste stemmen.
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[in marge: Superintendentie van de taffelhouders van leninge]
[in marge in ander handschrift: 11 dec 1593]
Belangende die remonstrantie ende versouck nopende die superintendentie
van de taffelhouders van leeninge, is goet gevonden dat men ’t selve
zal affslaen.

[148verso]
[in marge: Doedt Medemblick ende Harck van Houthem opten dachvaert]
Syn voorts Doedt Jansz. Medemblick, burgermeester ende Harck Jansz.
van Houtum, secretaris, gecommitteert omme vanwegen deser stede
te compareren opte vergaderinge van de edelen ende steden van Hollant ende
Westvrieslant den xiiien deser in den Haege geleyt, die voorgaende resolutien
voor advys inne te brengen, daer op ende andere voorvallende saecken te
resolveren ende hen te conformeren den meesten stemmen.
[in marge: Concept opte successien ab intestato1 voor Westvrieslant ende 't Noorderquartier]
[in marge: Coren ende Houthum opten dachvaert tot Hoorn].
Ten selve daege is mede in communicatie van de vroetschap geleyt sekere
missive van de gecommitteerde raeden van Westvrieslant ende
't Noorderquartier mit seker concept by eenige degeputeerden van de
seven steden van Westvrieslant ende 't Noorderquartier by advys
van rechtsgeleerden ontwurpen ende gemaict op te successien ab
intestato voor den toecomende tyt voor die van Westvrieslant
ende 't Noorderquartier ende is 't selve concept by de vroetschap
goet gevonden ende zyn dien volgende gecommiteert Gerrit Coren,
burgermeester ende Harck van Houthum, secretaris 't selve in de vergaderinge tot Hoorn voor advys inne te brengen.

[in marge: 't Acoort tusschen Haarlem ende dese stede gemaict, te vorderen dat 't selve
besegelt werde]
Is voorts by de vroetschap geavoyeert het concept van accoort,
ontwurpen van de deelinge van de reguliers landen tusschen
den stadt Haerlem ende dese stede gedaen ende voorts geresolveert,
dat burgermeesteren vorderen sullen, dat 't selve by beyde steden
mochte werden besegelt.

[in marge: Den wollenwevers plaetse te geven].
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert om eenige personen, die
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hier 't ambacht van wollenweven willen opsetten, voor een
jaer off twee te voorsien van bequame woningen off
plaetse om aldaer 't selve ambacht te doene.

[in marge: Almer mit zyn wyff in 't mannen gasthuys]
Is mede geresolveert, dat men Almer Cornelisz., sackedrager mit
zyn huysvrou in regart van des selffs Almers groote impotentheyt
in 't mannen gasthuys sal ontfangen, zo lange die selve Almer
leeft ende niet langer, onvermindert die ordonnantie op te voors. gasthuys
gemaict ende sonder 't selve te trecken in consequentie.

[in marge: een straetmaker aen te nemen]
Up huyden den 17 decembris anno 1593 syn burgermeesteren by de
vroetschap collegialiter vergadert zynde, geauctoriseert om een
straetmaker onder seker pensie ende voorwaerden mit hem te
maken, aen te nemen.

[in marge: Die weduwe van Jan Cornelisz. Duyn tot Crabbedam lx gulden quyt geschonden]
Heeft voorts die vroetschap Aeriaentgen Cornelisdr., weduwe van
Jan Cornelisz. Duyn van Crabbedam in regart van haere sobere
state geremitteert ende quyt geschonden, die lx gulden, die zy noch
als reste van huyer van een stucke lants, gecomen van abdye
by haer saliger man in syn leven gebruyckt, schuldich was.
1.

ab intestato - zonder testament
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[in marge: Ghysbert Heyndricxss. alimentatie mede verhoocht]
Is voorts Ghysbert van Heyndricxss. eertyt conventuael van den
reguliers convente buyten Hoorn staende omtrent zyn alimentatie
staende omtrent voor een vierde part tot laste deser stede mede verhoocht
nae advenant die xxv gulden als anderen gegont zyn ingaende ende als
departiren d' andere.

[in marge: Huyberts Jacobss. pensioen verhoocht]
Heeft voorts die vroetschap die pensioen van Huybert Jacobss.
van der Lijn, clerk die xxv gulden ’s jaers geweest es verhoocht ende
gestelt op achtenveertig gulden ’s jaers.
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[in marge: Mit een boekdrucker te handelen]
Up huyden den xxxen decembris 1593 syn burgemeesteren by de vroetschap collegialiter vergadert zynde geauctoriseert om mit een boekdrucker, woonende tot
Haerlem te handelen ende hem in plaatsen van een vrye woninge te accorderen
een pensie van ten hoogsten 50 gulden ’s jaers.

[in marge: Opten 4 january 94 zyn burgemeesteren geauctoriseert om den drucker aen te
nemen ende mit hem eyntelick te handelen alwaer ’t oic dat sy d' jaerlicke pensie souden
moeten vermeerderen tot 75 gulden ’s jaers off hoger]
Up huyden den iiiien january 1594 hebben Doedt Jansz. Medemblick,
burgemeester ende Harck Janss. van Houthum, secretaris rapport gedaen
an de vroetschap collegialiter vergadert zynde van ’t gundt opte
laeste dagvaert in den Haege was verhandelt
[in marge: Belangende de garnisoenen binnen Staveren.]
Te selven daghe in communicatie van de vroetschap geleyt zynde sekere missive van
zyne extie, mitsgaders van de gedeputeerde raden van Westvriesland
ende ’t Noorderquartier mentionerende van ’t fort van Staveren om het tegenwoordige
garnisoen daer uuyt te lichten ende ’t selve mit Vriessche garnisoenen te
besetten, is by de vroetschap goet gevonden dat men in desen zyne extie.
ende zyn genade Graeff Willem sal believen ende in de versochte veranderinge
van de voors. garnisoenen binnen Staveren bewilligen.
[in marge: Steenhuys opten dagvaert tot Hoorn]
Heeft voorts de vroetschap gecommitteert Jacob Willemsz. Steenhuys
om vanwegen deser stede te compareren in de vergaderinge van de
magistraten van Westvrieslant ende ’t Noorderquartier tot Hoorn geleyt den
sesten deser maent ende aldaer die voors. resolutie inne te brengen daer
op ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hem te conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: Steenhuys gecontinueert in ’t collegie tot Hoorn]
Heeft voorts die vroetschap gecontinueert Jacob Willemsz. Steenhuys
om voor dit lopende jaere te besoigneren in ’t collegie van de Westvrieslant
ende ’t Noorderquartier ende 't gemeen lants saecken aldaer te helpen
beleyden.
Up huyden den xen january anno 1594 in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde sekere missive van de gedeputeerden van de Staten van
Hollant mit sekere by gevoechde pointen daer op in de vergaderinge
van de Staten van Hollant ende Westvriesland den xien deser in den Hage
geleyt resolutien ingebracht sullen werden, is op ’t eerste point mensionerende van de propositie by den ambassadeur van de Conincklicke Mats van Vranckryck.
412

[149verso]
[In marge: Propositie van de ambassadeur van Vranckrijck]
[In marge: Te verwilligen in vijftigduysent gulden ter maent voor vier maenten]
an de de generale Staten der vereenichder provinciën gedaen ende ’t voorslach
bij de edelen ende steden daerop in de laetste vergaderinge
gemaect, als te weetene dat men noch omme Zijne Mat in sijne
goede meeninge te onderhouden tot versterkinge van ’t leger
in de selve propositie gemelt ende tot onderhout van drieduysent
Switsers ende vc ruyteren voor den tijt van vier maenten, soude
consenteren vijftichduysent gulden ter maent ende dat die quote
van Hollant ende Westvrieslant in de voors. lm gulden ter maent bij de
ontfangers souden werden gelicht ende genegotiëert voor den tijt van
een jaer ten minsten quetse van de lande etc.: heeft die vroetschap
haer gedeputeerdens ter dachvaert gaende geauctoriseert omme in ’t
voors. voorslach te moegen bewilligen ende dat zij voorts sullen
anhoren d’ advysen van de voorsittende steden nopende die middelen
daeruuyt die penningen bij den ontfangers te lichten gerembouseert
sullen werden, ende daerop nemen sullen rapport.

[In marge (ander handschrift): 18 januari 94]
[In marge: Nopende die taffelhouders van leeningen]
Op ‘t iie point, mentionerende van een generale resolutie te
nemen op te taffelhouders in alle die steden van dat zij niet meer
soude mogen als van de ses gulden ter weck een halve stuyver etc.: zullen
die gedeputeerden deser stede verclaren dat die vroetschap op dit point
vooralsnoch geen resolutie en heeft connen nemen, also ‘t octroy van de
taffelhouder noch es lopende sekere jaeren ende men om die cortheyt des
tijts mitten taffelhouder niet en heeft mogen handelen.

[In marge: Acht notarissen alhier te houden]
Op ‘t iiie point, mentionerende van ‘t getal der notarissen over te
brengen ende hoeveel men tot geryff van de gemeente es behoevende:
sullen die gedeputeerden verclaren dat alhier acht notarissen
zijn dienende ende dat men acht dat die gemeente alhier mit
acht notarissen genoech gedient can werden ende dat men geen
daerbij sullen laten blijven.

[In marge: Ordonnantie uyte politie]
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Op ‘t iiije point, mentionerende van de geconcipieerde ordonnantie op te
politie mitsgaders van de pointen in de laeste dachvaert overgelevert bij den gedeputeerdens van de sinode van Suythollant etc.:
is goetgevonden dat die gedeputeerden ter dachvaert gaende
sullen persisteren bij ‘t concept bij die van Westvrieslant ende
’t Noorderquartier op te successie gemaect ende in de laeste vergaderinge
in Den Haege overgelevert; ende nopende ’t vorder inhouden van de
ordonnantie op te politie: dat die gedeputeerden deser stede haer
sullen conformeren den meesten stemmen, als zij oic sullen doen op te
pointen bij den gedeputeerden van de sinode van Suythollant overgelevert
ende belangende d’ interpretatie, sullen blijven bij de resolutie bij de steden
van desen quartiere dien aengaende gen tot Hoorn genomen.
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[In marge: Coren ende Houthum op ten dachvaert]
Sijn voorts Gerrit Jacobsz. Coren burgermeester ende Harck Jansz. van Houthum
secretaris gecommitteert op ten dachvaert den xien in Den Haege geleyt te
reysen die voorgaende resolutiën voor advys inne te brengen daerop
ende op te gereserveerde pointen, mitsgaders alle voorvallende saecken
te helpen resolveren ende haer te conformeren den meeste of beste
stemmen.

[In marge: Resumptie van de ordonnantie op te gemeene middelen]
Up huyden den xxven februari anno 1594 in communicatie van de vroetschap geleyt
sijnde sekere missive van de gecommitteerde raden van de Staten van Hollant,
mit sekere bijgevouchde pointen daerop die edelen ende steden van
Hollant ende Westvrieslant tegens den laesten deser maent in Den
Haege geleyt bescreven zijn, is op ’t eerste point, mentioneerende van de
resumptie van de ordonnantie op te gemeene middelen: is goetgevonden
dat die gedeputeerden deser stede sullen persisteren bij de ordonnantie
op te selve gemaect.

[In marge: Impost van de wolle lakenen]
Op ’t iie point, mentionerende van de impost van de wolle lakenen ende
resumptie van de ordonnantie op de selve gamaect: is goetgevonden
dat men zal persisteren bij de oude ordonnantie ende voet daerop die
laest verpacht es.

[In marge: Maelson in de Raet van State]
Op ’t iiie point, mentionerende van een ander gequalificeert persoon te
nomineren in den Raet van State in de plaetse van Symon
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Meynnertsz.: heeft die vroetschap geresolveert dat men daertoe nomineren sal doctor Franchois Maelson.

[In marge: Persoonen die als raden neffens Zijne Extie sullen worden gebruyct]
Op ’t iiiie point, mentionerende van de personen die voor dit lopende jaere
als raeden neffens Sijne Extie sullen worden gebruyckt: is goetgevonden dat men daertoe zo doctor Maelson in den raet van
State wort gestelt, zal nomineren Doedt Jansz. Medemblick off
Jacob Willemsz. Steenhuys ende zo niet, dat men doctor zal continueren.

[In marge: Loop van de rivere van de Merwede]
Op ’t ve point, mentionerende van de loop van de riviere van der
Merwede te houden in het rechte canael etc.: is geresolveert
dat die gedeputeerden deser stede ter dachvaert gaende sullen aenhoiren d’ advysen van de voorsittende stede ende haer conformeren mitte
beste opiniën der selver.

[In marge: Pointen in de laeste vergaderinge gereserveert]
Op ’t vie point, mentionerende van de pointen daerop in den laeste
vergaderinge geen eynkelen resolutie en is genomen etc.: is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede haer sullen reguleren
nae de resolutiën dien aengaende bij de vroetschappe voormaels genomen.
Op ’t viie point, mentionerende van de vrachtloonen in ’t transporteren van de
soldaten etc.: sullen die gedeputeerden ter dachvaert haer conformeren
den meesten stemmen.
[150 verso]
[In marge: Rescriptie van die van Deventer]
Ten selven daege in communicatie van de vroetschap geleyt sijnde sekere
missive van de gedeputeerde raden van Westvrieslant ende ’t Noorderquartier
mit ’t dubbelt van de rescriptie bij die van Deventer an de staten
van Hollant gedaen, belangende die versochte offdoeninge van de thol etc.:
is geresolveert dat die gedeputeerden ter dachvaert gaende de sake
sullen communiceren mitte gedeputeerden van d’ andere steden van Westvrieslant
ende ’t Noorderquartier mitsgaders van Amsterdam, ende mitte selve een
eendrachtelicke resolutie mogen formeren.
[In marge: De halffvatdragers loon verhoocht]
Heeft voorts die vroetschap den halffvatdragers gegont, dat zij
van nu voortaen tot draechloon sullen moegen ontvangen van een
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halff aem wijn ofte een halffvat vreemt bier drie groot, ende van ’t
indragen in de biersteckershuysen een oortgen.

[In marge: Die vinders van visch elcx x gulden]
Heeft voorts die vroetschap mede geaccordeert den vinders van de
visch tot een jaerlicxe pensie in de plaetse van elcx ses gulden
elcx thien gulden.

[In marge: Torenwachters elcx iiii stuyvers ‘s daechs]
Is voorts Jan Turenhout ende Symon Jansz. toorenwachters
gegont dat zij van nu voortaen in plaetse van vierdalve stuyver
’s daechs vier stuyvers ’s daechs genieten sullen.

[In marge: Wooningen voor die portiers te coopen]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren tot behoeft van de poorteers
ofte scrijvers in de boom ende poorten sekere propere wooningen sullen
mogen coopen ende die bij den poorteers om redelicke huyere laten
bewonen ende ’t selve aen haer loon te corten.

[In marge: Frerick Leydecker sant ende steen tot sijn straet bewesten sijn erff]
Is noch mede geresolveert dat burgermeesteren Fredrick Garbrantsz.
Leydecker tot behoeff van de straet bewesten zijn erff sullen doen
leveren den steen ende ’t sant, blijvende ‘t arbeytsloon tot laste van de selven
Fredrick.

[In marge: Pieter Jansz. Cuypers versouck]
Aengaende ‘t versouck van Pieter Jansz. Cuyper gedaen, om te wesen
in ‘t gasthuys zo lange tot dat zijn been sal zijn gecureert: is
geresolveert dat burgermeesteren den gasthuysvaers sullen spreken
en sien off in wat manieren men den selven Pieter Jansz. best
soude mogen helpen.

[In marge: Wollenwevers in ’t kerckgen van ’t Middelhoff]
Up huyden den viien marty anno 1594 is bij de vroetschap goetgevonden
dat men de wollenwevers zal accommoderen mit woninge ende
plaetse tot haer weefftouwen in ’t kerckgen van ’t Middelhoff, mits
dat men Jacob Cornelisz. Brouwer sullen geryven mit een ander plaetse
opte nieuwe schuyer daer hij zijn turff hout ende ander onruym soude
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mogen leggen.

[In marge: Belangende die commissie van Nyenburg inde raet van admiraliteyt tot Hoorn]
Is voorts geresolveert dat men aen Nyenburg sal scrijven ten eynde hij
hem terstont mit zijn commissie vervoege tot Hoorn aen de admiraliteyt aldaer
ende versoucken omme volgende die voors. zijne voors. commissie ontfangen te werden ende
zo hij ontfangen wert, dat hij ’t selve zal overschrijven; zo niet, dat hij terstont
alhier comen ende zijn wedervaren relateren zal, ende dat men oick aen onsse
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gedeputeerden in Den Haege zal schryven, dat burgermeesteren van Hoorn ende
Enchuysen, in 't deurvaren nae Den Haege, tegens den burgermeester Coren verclaert
hebben, dat zy Nyenburg in 't collegie van Admiraliteyt tot Hoorn niet en begeren
te ontfangen, voor ende aleer dye van Alcmaer in de reductie van 't collegie
van de gedeputeerde bewilligt hebben, ende dat zy 't selve den advocaet van
't lant willen andienen, ende onderstaen wat men in de saecke doen zal;
ende dat men die van Hoorn ende Enchuysen, indien zy weder van de
saecke vermanen sullen, voor antwoort geven dat zy haer meeninge
belangende die voors. reductie naeder by gescrifte sullen ende oversenden,
om die mit onsen principalen gecommuniceert te werden.

[in marge: Impost van wolle lakenen op ten ouden voet te verpachten]
Up huyden den naestlaesten aprilis anno XVC vier ende 't negentich: In
communicatie van de vroetschap geleyt zynde, sekere missive van de
gedeputeerde raeden van de Staten van Hollant, mit sekere bygevoechde
pointen, daerop die ridderschap, edelen ende steden van Hollant ende
Westvrieslant staetsgewyse vergaderen sullen in Den Haege den
iie mey naestcomende: Is op 't eerste point mentionerende van den impost van de
wollen lakenen goetgevonden, dat men denselven impost verpachten
zal op ten ouden voet, ende dat men geen veranderinge in de ordonnantie doen en
zal.

[in marge: Nopende de interpretatie op te successie]
[in marge: Aen te houden om te hebben dispositie op te requesten van die van Beverwyck
cum suis]
[in marge: Verzouck van die van Amsterdam]
Belangende die verclaringe der duysterheden, voorvallende in de ordonnantie
van de successie ab intestato: Is resolveert dat die gedeputeerden
deser stede ter dagvaert gaende, sullen persisteren by de voorgaende resolutie,
nopende de interpretatie genomen, ende dat zy voorts sullen aenhouden om
te hebben dispositie op te requeste by die van Beverwyck ende
eenige dorpen besuyden deser stede gelegen, overgegeven, ende dat zy
't verzouck van Amsterdam om in dit quartier gelyck recht in
mobilibus te genieten, als die van die quartier aldaer genieten, mit
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andere steden van desen quartier sullen communiceren, ende daerinnen mogen
bewilligen.

[in marge: Nopende d' ordonnantie van successie voor den toecomende tyt]
Ende nopende die ordonnantie van de successie voor den toecomende
tyt: Is geresolveert dat men zal persisteren by 't concept vanwegen
dit quartier op te sucessie gemaect, ende so die van Zuythollant daertoe
niet bewillicht connen werden, dat die gedeputeerden deser stede in
sulcken gevalle ende by aldien die andere steden van dit quartier, eendrachtelyck
in 't concept van die van Suythollant bewilligen, ooc daerinne
vanwegen deser stede bewilligen sullen.

[in marge: Van de munte ende reductie van de cours van 't gelt]
Nopende die reductie van de gelde ende de ordre in 't stuck van de munte
te onderhouden: Is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede sullen
persisteren by de voorgaende resolutie van de vroetschap, ten waer alle die
andere steden gelyckelyck in de reductie bewillichden, in welken
gevalle die gedeputeerden deser stede van gelycken sullen mogen doen.
[151verso]
[in marge: Nopend die clachten over die lyste van de convoyen ende licenten]
Is mede geresolveert dat die gedeputeerden deser stede, ten
dachvaert gaende, sullen aenhooren het rapport van 't gebesoigneerde
op te gedane clachten over die lysten ende van de convoyen ende licenten, ende
daerop helpen resolveren ten meesten dienste van den landen.

[in marge: Legatie van Denemarcken etcetera]
Nopende die legatie van Denemarcken ende andere saecken, dese
landen ende naburige landen ende coninkrycken betreffende etcetera:
Heeft die vroetschap hare gedeputeerden geauctoriseert, om haer
te conformeren den meeste ofte beste advysen.
[in marge: Middelen daeruuyt die quote van Hollant in de ijc duysent guldens zyne Mat.
geaccordeert gevonden soude mogen werden]
Belangende die middelen daeruuyt gevonden soude mogen werden
't remboursement van de quote van Hollant ende Westvriesland, in de
iic duysent gulden by de geunieerde provintien tot assistentie van de
Coe. Mat. van Vrankryck geaccordeert: Is geresolveert dat die
gedeputeerden deser stede hen sullen conformeren den meeste stemmen.
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[in marge: Teylingen ende Houthum op ten dachvaert in Den Haege]
Heeft die vroetschap gecommittert Pieter van Teylingen, burgermeester,
ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris, omme vanwegen deser
stede te compareren in de vergaderinge van de Staten den ijen mey in Den
Haege geleyt, die voors. resolutien aldaer innen te brengen daer op,
ende alle verdere occurerende saecken den welstant ende conservatie
van den lande betreffende, te helpen resolveren, ende haer te
conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Gecommitteerdens om opdrachte te doen van de landen in decembris 93 vanwegen
deser stede vercoft]
Heeft voorts die vroetschappe geauctoriseert Dirck
Dircksz. ende Doedt Jansz. Medemblick, oud-burgermeesteren,
mitsgaders Jacob Willemsz. Steenhuys ende een van de iegenwoordige
burgermeesteren, omme vanwegen deser stede te compareren
voor schepenen van der plaetse daer die landen van de
Reguliers tot Blockert buyten Hoorn ende van Ste Pietersdal
binnen Hoorn in december lestleden by de gedeputeerden deser
stede vercoft gelegen zyn, ende aldaer tot behoeft van de
respective copers derselver landen te passeren behoorlicke
brieven van opdrachte van deselve landen van selve
opdrachte bekennen voldaen te zyn, belofte van waernisse
te doen, daervoren alle der stede goeden ende incomen te
verbinden, ende die te stellen tot bedwanck van allen rechten, rechteren executien, ende generalicken alles te doen dat nae costume van de
plaetsen daer deselve landen gelegen zyn, van node zal zyn
gedaen te werden, belovende van waerden te houden 't geene by de
voors. gedeputeerden, ofte 't meerendeel vandien, daerinnen
gedaen zal werden.
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[in marge: propositie vande ambassadeurs van Bretagnen]
Op huyden den ixen may anno XVc vier ende tnegentich in communicatie vande
vroetschap geleyt zynde sekere missive vande gedeputeerden deser stede
weesende te dachvaert in De Hage, daer inne zy versoucken dat alhier
sekere resolutie genomen soude werden, ende haer over gesonden opte
propositie by de ambassadeurs vande Staten van Bretange aende Staten
Generael gedaen, daer inne zy versoucken dat henluyden byde geunieerde
provintien, voor sekere tyt souden geleent worden hondert duysent
croonen, tot resistentie vande Spanjaerden etc, is geresolveert dat die
gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren den meeste stemmen.
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[in marge: begrotinge vande vereeringe te doen aende Co. Mat. van Schotlant of zyn nieuw
geboren zoontghe]
Gelyck zy oick sullen mogen doen, belangende die begrotinge vande
peeringe die men die Co. Ma.t van Schotlant soude doen. Indien
dese landen versocht worden omme beneffens andere potentaten
mede te staen over de doop van des selffs ma.ts zoon.

[in marge: reparatie van ’t wintaes tot Hemsbrouck ende op wat conditie]
Op huyden den xviiien may anno XVc vier ende tnegentich is by de vroetschap
collegialiter vergadert zynde opte requeste by die van Hemsbrouck
overgegeven, geresolveert dat burgermeesteren die van Hemsbrouck sullen
bescreyven ende haerl. accorderen omme tot coste ende lasten van dese stede alleen te
doen maken aen ’t overtoom van Hemsbrouck, een nieuwe standert mit
twee nieuwe wielen. Soe verre die van Hemsbrouck willen
overgeven ende beloven dat zy tot geene tyden sullen consenteren dat een
verlaet inde Berckmeerdijck geleyt worde. Ende off ’t selve t’eeniger tijt
bij yemant geattenteert worde, dat zy mitte stede ’t selve sullen helpen
resysteren ende soe ’t vs. wintaes mitte stander ende nieuwe wielen niet
geholpen can werden, dat in sulcke gevallen een vande burgermeesteren mitt
Jan Cornsz. Steenhuys tot Hemsbrouck sullen reysen, ’t vs. wintaes
besichtichen ende ’t geene zy meerder nodich bevinden mede tot coste vande
stede te doen maken.

[in marge: een torentge mit een slachclock ende wijser te maken opte buytenste brug]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren onder die buytenste brugge een
woninge sullen moegen maken ende daer op stellen een torentge mit
slachclockje ende vs.wyser tot geryff vande buyeren inde nieuwe stadt
ende op ’t oude hontsbosch mitsgaders vande gaende ende reysende luyden.

[in marge: opten 9 augusti anno 1594 ende aldaer een wulffsel]
Is bij de vroetschap goet gevonden dat men ’t maken van het torentge ende uuyrclock sal
nalaten
maken mit een woninge voor de portier.

[in marge: visitators totte rekeninge vande Ce penningen)
Sijn voorts Jan Cornlisz Comans, Arian Heyndricxsz,.rabbi, Jan Claesz,
Quinting ende Heyndrick Florisz gecommitteert omme te horen, te sluyten
ende teyckenen die rekeninge van Pieter Thomasz. colleteur vande
ommeslage vande Ce penningen van voorlieden Jaere XCIII.
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[in marge: twee Ce penningen die huysen ende landen ende Pieter Thomasz ende gerecht tot
colleteur]
Is voorts by de vroetschappen geresolveert dat men omme te vervallen die
quote deser stede inde extraordinaris contributien twee Ce penningen over de
huysen ende landen omslaen ende colletteren zal. Ende is tot colleteur
vande selve geordonneert Pieter Thomasz.
[152 verso]
[in marge: Dirck Cornelisz. rinmoeller geaccordeert een woninge te timmeren in zyn tuijn]
Is voorts Dirck Cornelisz rinmoeller geaccordeert dat hy een woninge
opten brant sal moegen timmeren, op suyteynt van zyn tuyn leggende
by de boom; ande stede gracht tot geryff vande reysende luyden, mits
dat hy aldaer goet regiment sal houden, off dat die stadt hem
die neringe sal mogen verbieden, ende dat hij den stede van die selve
tuyn by de gracht een langs een cingel zal geven van een roe
bree, sonder daer voor yet te genieten.

[in marge: die leeninge inde jaere 72. gedaen, te betalen]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren Aerian Jansz weduwe
Jan IJff Heydrick Gerritsz Huydecoper sullen betalen die geleende penningen
die haer vs. man ende Jan Yff van hyer vader de stede inde jaere LXXII
zo tot copinge van rog voor de armen burgeren als tot voldoeninge vande
schiltalen by geleyt hebben ende dat oic gelycke betalinge gedaen salle worden
alle andere burgeren gelycke leeninge gedaen hebbende ende noch niet daer
van voldaen zynde.

[in marge: turffvolsters loon]
Is voorts de turffvolsters geaccordeert dat zy van nu voortaen tot
volloon sullen genieten van een hondert graeuwe turff drie stuvers van
een hondert leytse turff vier d’alve stuvers, van ’t hondert vriesche turff
woutturff ofte Steenwycker turff vier stuvers, van ’t hondert derch ende uuytschot
vyff ’t alve stuvers, van ’t hondert uuytschot kartel, ofte barensse turff vijff
stuvers des sullen sy inde schuyten ofte potten daer mit dubbelde manden
gedragen wort mit drie personen inoeten vollen op privatie van haer offitie.

[in marge: visitators van rekeninge vande tresorier ende fabryckmeesteren vande jaeren
XCIII]
Syn voorts Jan Cornelisz Comans, Aerian Heyndricxsz, rabbi,
Heyndrick Florisz, Jan Claesz, Quinting Cornelisz, Mathijssz Schagen
ende Jan Cornelisz Steenhuys geordonneert tot visitateurs vande
rekeninge van Dirck van Foreest tresorier deser stede vande jaeren
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XCIII mitsgaders vande fabryckmeesteren vande selven jaere.

[in marge: fabryckmeesteren vs. voor ‘t jaer 93 CV gulden]
Is voorts de fabryckmeesteren tot salaris in recompensie vande groote
moeyten by haerl. Inden voorleden jaere 93 gehadt, geaccordeert in
plaetse vande C gulden die somme van hondertfyftich gulden sonder
nochtans dat ’t selve in consequentie getrocken zal worden

[in marge: rapport]
Ten vs. daege hebben Pieter van Teylingen burgermeester ende
Harck Jansz. van Houtum, secretaris, rapport gedaen van ’t gunt
is ten leste dachvaert verhandelt was.

[in marge: rakende ’t overtoom tot Hemsbrouck]
Op huyden de 27e may 94 is by de vroetschap collegialiter vergadert zynde goetgevonden ende geresolveert dat men die van Hemsbrouck sal presenteren ende aen
mogen bieden tot het maken ende vernieuwen van d’overtoom aldaer, te dragen die
twee derde parten onder gelycke overgiftee by die van Hemsbrouck te doen als
in de resolutie als xviiien deser genomen, ende hier voren gescreven, begrepen staen, ende
zo die van Heymsbrouck daer mede geen contentement en nemen dat in die
gevallen die burgermeester Jans Dircxsz ende Harck Jansz van Houthum nae De Hage sullen
reysen, ende vernemen nae de stucken aldaer wesende, belangende die Litispendentie tegens
die van Hoorn uuytstaende nopende seker verlaet inde Berckmeerdyck, ende off men
in prejuditie van onse erfpacht van Lubbert sluysgeinde vs. dyck een verlaet soude
mogen leggen.
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[in marge: sloot by de ton]
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren sekere roede lants sullen copen van
’t lant van Mr. Frans van Nis. ende van ’t lant van Tryn Vins. om te employeren
tot die sloot die men notelick zal behoeven om, daer deur te brengen die materialen
die uuytet Seggelis sullen comen, ende so die eijgenaers vande landen weijgeren die
selve roetalen te laten volgen tot taxatie van neutrale mannen, dat burgermeesteren
haer nae voorgaende presentatie by notaris ende getuijgen te doen mitte offnemingen
van ’t lant sullen voortgaen.

[in marge: xx stuvers op tonnen bier tot Blocksyl Cuynders etc.]
Op huyden den vien juny anno XVc vier ende tnegentich in communicatie vande
vroetschap geleyt zynde sekere missive vande gedeputeerde Raden van Westvrieslant
ende ’t Noorderquartier. Mitsgaders sekere acte ende missieve van zyne Ex.tie ende oic
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vande Staten van Overyssel belangende die xx stuvers opte tonnen bier, vallende
inde forten van Blocksyl ende die cuijndert , mitsgaders tot Vollenhoven ende
daer omtrent te platten landen etc., is goetgevonden dat men volgende die
goede geliefte van zyne Ex.tie zal desyteren vande impost vande xx stuvers tot
Vollenhoven ende platten lande vallende ende alleen behoeven de impost
vande selve xx stuvers vallende inde vs. forten ende dat men aen die van
Overyssel versoucken zal dat zy afstant willen doen vande
amenden ende kosten by henl. Hans Thomasz. colletteur vande vs. impost
opgeleyt.

[in marge: Huybert Pietersz versouck off te slaen]
Is voorts geresolveert dat men ’t versouck van by de bloetverwanten van
Huybert Pietersz van Barsingerhorn gepacht hebbende gehadt d’impost van
’t bestiael binnen Alcmaer, ende de dorpen daer onder sorterende, gedaen om quytscheldingen
te hebben van sekere merckelicke somme van penningen vande selve pacht,
zal offslaen.

[in marge: belangende die overtomen inde Berckmeerdyck]
Op huyden de xven juny anno XVc vier ende tnegentich syn Jans Dircsz.
ende Pieter van Teylingen burgermeesteren, Jan Cornelisz Steenhuys schepen, ende
Harck Jansz van Houthum secretaris, gecommitteert om haer te transporteren
tot Rustenburch ende haer te informeren op alle gelegentheyden vande
vaerten tot Opdam ende Hemsbrouck leggende ende op Horen streckende. Ende off
die van Opdam die Berckmeerdyck sonder die van Hemsbrouck mogen
brecken ende daer inne als verlaet leggen ende naedat zy bevinden sullen
mitten voorn. Dorpen van Ursem ende Opdam Hemsbrouck alleen off mit
die van Ursem, Hemsbrouck ende Opdam gelyck te accorderen nopende
’t vernieuwen ofte maecken van een off twee overtomen inde vs. Berckmeerdyck ende t’onderhouden vande.

[ in marge: beroerende penningen op Pieter Janssz gecoren tot vaendrager]
Is voorts geresolveert dat men Pieter Jansz gecosen tot vaendrager
vande jonge schutterie by een speciale bode sal insinueren ende beveelen
binnen een maent zyn officie van vaendragerschap te anvaerden off
dat hy binnen drie jaeren binnen Alcmaer ongehijlicht comende wonen,
mitter dat vervallen zal, in de boete daertoe staende ende daar voren geexcuteert werden.

[in marge: beroerende d’assistentie van oorlochschepen by gaeren Ma.t versocht]
Ten selven dagen in communicatie vande vroetschap geleyt zynde sekere missive
vande gecommitteerden vande Staten van Hollant mit sekere bygevoegde
stucken, is op ’t 1e point daer inne haer Ma.t begeert dat dese landen
haer sullen assisteren mit oorlogsschepen tot wederstant van den vyant, willen
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inbreken ende hem meerder vestigen inde custen van Bretangen etc., goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede ten dachvaert gaende, haer dien aengaende
sullen conformeren den meeste stemmen.
[153 verso]
[in marge: gesanten vande Co. Ma.t van Scotlant]
Op ’t iie point, menionerende vande gesanten vande Co.e Ma.t van Schotlant ende
haer versouck ande Staten Generael gedaen, tenderende zo omme beneffens die
Coningh van Vranckryck, Engelant ende Denemarck, te staen als getuygen
over de doop vande jonge Coninck zynen zoone, als tot renovatie ende
vemeerderinge der vrintschappe ende aliantie mit dese landen ende
anderssins etc., is mede goetgevonden dat de gedeputeerden ter dachvaert
gaende, haer sullen conformeren den meesten stemmen.

[in marge: die middelen ende verpondingen te suyveren ende vande penningen daer op
staende renten te constitueren]
Op ’t iiie point mentionerende dat omme die gemeene middelen ende
verpondingen te suyveren vande penninge daer op genegotieert, ende
op interest lopende besocht, sal worden off men totte concurrentie
vande selve gelichte penninge soude mogen vercopen losrenten wegens
den penninge xii, tot laste van ’t gemeen lant van Hollant, ende Westvrieslant, op
gelycke vrydommen, beloften ende conditien, als den steden van haere geleende penninge,
rente zyn geconstitueert etc. Is goet gevonden dat die gedeputeerden deser stede
ten dachvaert gaende, daer inne sullen mogen bewilligen.

[in marge: noch iic duysent extraor. gulden over die provintien]
Op huyden de xxixe juny anno 94, in communicatie vande vroetschap collegialiter
vergadert, geleyt synde sekere missive vande Staten van Hollant mit
sekere copien vande brieven van zyne Ex.tie vande Raet van Staten
ende van Staten Generael, daer inne consent versocht wort van iic duysent
gulden extraord. over die geunieerde Provintien, boven alle voorgaende consenten etc.
is by de selve vroetschap insiende die inportatie vande sake goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede ter dachvaert zynde, in de vs.
iic duysent gulden over die porvintien van deser stede wegen sullen bewilligen.

[in marge: die van Hemsbrouck niet meer te accorderen als die van Opdam geaccordeert is]
Is mede geresolveert by de vroetschap (gehoort hebbende ’t rapport vande
burgermeesteren van ’t gunt mit die van Opdam, Hemsbrouck ende Ursem
verhandelt was, nopende ’t vernieuwen vande overtomen aldaar) dat men die
van Hemsbrouck sal scryven dat men haer niet meer kan accorderen,
als die van Opdam geaccordeert is: te weeten dat die stede dat
die stede tot haeren costen alleen maken ende leggen zal een nieu overtoom mit
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’t geene daer toe behoirt ,ende die groote wercken vandien vernieuwen ende
onderhouden mits dat die van Hemsbrouck beloven sullen gelyck die
van Opdam gedaen hebben, die dagelicxe repatie van tou ende andere
cleyne wercken tot haere costen te doen.

[ in marge: alleenl. te ontfangen die impost vande xx stuvers opte tonne bier inde forten vande
Cluynert ende Blockzyl]
Op huyden den xxviien julij anno XVc vier ende tnegentich in communicatie
vande vroetschap geleyt zynde sekere missive vande gedeputeerden Raden
van Westfrieslant ende ’t Noorderquartier mitte pointen inde selve vervaet,
is op ‘t eerste point mentionerende vande rescriptie by die van Overyssel
gedaen, ende die bevelen by de selve van Overysel ande ontfangers
vande impost van xx stuvers opte tonne bier, nopende die plattelanden gedaen etc.
Is geresolveert dat men sal versyceren by de resolutie desen angaende voormaels by de vroetscahppe genomen, als te weetene dat men volgende die
missive van Zyne Extie zal desisteren vanden impost vande xx stuvers opte tonne bier
die ten platten lande in Overyssel wort geconsumeert ende alleen ontfangen die
selve impost vallende in de forten vande Cluynert ende Blocksyl.
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[in marge: t’ Opmakinge van de burgerkerck]
Opt iie point mentionerende van 't rapport gedaen by de gecommitteerdens
geweest hebbende tot Texel om te nemen inspective op te burgerkerck ende in wat voegen die opgemaict souden werden ende begrotinge
van costen daertoe geraempt, etc. is goet gevonden dat men die
van de Burch op Texel tot opmakinge van de voors. kerck te bate zal
comen mitte somme van drie duysent gulden des sullen zij die
voors. opmakinge doen invoegen als concept die angaende gemaict
daervan vermelt welverstaende nochtans dat die van de Burch
haer optie sullen hebben off zij die selve kerck mit riet off met
pannen sullen decken

[in marge: Stipendium der dienaren ten platten lande]
Opt iiie point verhalende van het stipendium der dienaren ten platten
lande, etc. is geresolveert ende goetgevonden dat men den dienaers
van 't woort Goids ten platten lande in desen quartiere gelycke
stipendie1 zal toevoegen als den dienaers ten platten lande
in Suythollant es geaccordeert ende dat men daertoe vooral
zal employeren die halve stuivers van 't rantsoen opte gulden van de imposten
ende voorts mitte andere stede beraetslagen by wat middele men 't vorder
cort bequamelick zal vinden.
1

stipendium - geldbedrag voor iemand die anders niet in staat is te studeren, een onderzoek te doen of iets van
dien aard.
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[in marge: Oneenicheyt tusschen den regenten van Schagen]
Opt iiiie point verhael makende van de oneenicheyt tusschen den regenten van Schagen ontstaen zo ter saecke van het depertement
van de secretaris als van de schoolmeester ende anders, etc. is geresolveert
dat men partyen zo verre zy tot Hoorn compareren sal soecken te vereenigen
ende indien 't selve niet wil vallen off dat partyen aen wederzyden
aldaer niet compareren dat men twee van dit quartier sal committeren
die saecken mitten advocaet Barnevelt ende die Heere van Schagen
sullen communiceren ende versoucken dat daer inne by de beste middelen mochten
werden voorsien.

[in marge: Raeckende 't point van successie]
Opt vde point mentionerende van 't point van successie is goet
gevonden dat men zal amplecteren die wech van submissie zo verre
d' andere steden van 't Noorderquartier daer inne bewilligen indien niet
dat men sal annemen 't concept by die van Suythollant ontworpen
by aldien d' andere steden van desen quartiere daertoe gebrocht connen
werden in gevalle neen, dat men dan amplecteren2 zal 't concept by
dit quartier ontwurpen ende belangende interpretatie dat die
gedeputeerden deser stede ter dachvaert gaende die swaricheyden verhaelt
hebbende haer sullen mogen conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Coren en Houthum opten dachvaert]
Syn voorts Gerrit Jacobss. Coren, burgermeester ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris gecommitteert opten dachvaert tot Hoorn
te reysen die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer
op ende andere voorvallende saecken te helpen resolveren ende haer te
conformeren den meesten stemmen.
[154 verso]
[in marge: Rapport van Harck Jansz. van Houthum]
Op huyden den ixen august anno XVC vier ende 't negentich heeft Harck Jansz.
van Houthum, secretaris rapport gedaen van 't gundt opte laeste
dachvaert in den Haege verhandelt was.

[in marge: Maerten Claesz. Bleecker een woninge geaccordeert te setten buyten die Kennemer
poort]
Is voorts Maerten Claesz. Bleecker geaccordeert dat hij een
2

amplecteren - aannemen, omhelzen (fig.)
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woninge opten brant sal mogen maken an de Holewech besuyden die Bleeckerie
van Frans Claesz. Bleecker mits dat hij die selve sal moeten maken
van hout ende anders geen steene myer mogen setten dan tot een schoorsten ende
dat hij oic gehouden zal zijn die selve woninge tot vermaninge van
burgermeesteren weder off te breken

[in marge: Stadtchirurgyn]
Syn voorts mr. Vrerick Arentsz. ende mr. Jan Allertss. by gelycke veel
stemmen van vroetschap gecosen ende goetgevonden dat die selve twee
personen by burgermeesteren ontboden ende by de selve lot geleyt zal worden
ende dat die geen op wien 't lot valt tot stadts chirurgyn angenomen
zal worden onder gelycke stipendie ende conditie als mr. Pieter
Gerritsz. Sel 't selve in syn leven bedient heeft.

[in marge: mr. Jan Allertsz. stadtschirurgyn]
Nae gedaen lotinge es 't selve gevalle op mr. Jan Allertsz. die
dien volgende angenomen es tot stadtschirurgyn in de plaetse van mr.
Pieter Gerritsz. Sel die deser werelt overleden es ende sal genieten
van de stede vryheyt van acchys ende noch vyftich gulden 's jaers des zal
hy gehouden weesen te cureren alle Goidshuysen ende arme luyden die
om Goids wille begeren gecureert te werden ende alle xiiii dagen off ten
minsten alle maenten in 't weeshuys te comen ende die knechtgens
aldaer te scheeren.
[in marge: Zijn extie te defroyeren]
[in marge: Zijne extie yet exquisyts te schencken]
Op huyden xviiien augusti anno XVC vier ende 't negentich is by de
vroetschap collegialiter vergadert zynde geresolveert dat men zyne
extie hier tot Alcmaer comende zal defroyeren ende daer inne stadts
eere bewaeren ende dat een van de burgermeesteren mit een off twee uuyte
vroetschap nae Amsterdam reysen ende aldaer vereyschen sullen nae een
exquisyt stuck wercx 't sij van een vergulden cop schalen ofte anders
dat men van stadswegen zijne extie tot een vereeringe mit
eeren schencken mach ende 't selve bevindende dat men dat zijn extie
hier comende sal schencken ende indien men 't selve niet can becomen
dat men dan 't selve zal uuytstellen tot een ander gelegentheyt
[in marge: Tot behoeff van de arme siecken vrouwen 's jaers op 4 termynen iic gulden uuyte
bagynen goeden]
Is voorts mede geresolveert dat men by provisie ende tot wederseggen
tot onderhout van de siecken in 't nieuwe vrouwen sieckhuys uuyte
bagynen goeden sal employeren alle verndel jaers vyftich gulden
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[in marge: Resumptie ende redres van de ordonnantien opte gemeene middelen
Op huyden den xxviien augusti anno XVC vier ende 't negentich in communicatie van de
vroetschap geleyt zynde sekere missive van de gecommitteerde raden van
Hollant mit sekere bygevoegde pointen daer op de in de vergaderinge
van de edelen ende stede van Hollant ende Westvrieslant den xxix deser in den
Hage geleyt resolutien ingebrocht sullen werden is opt eerste point mentionerende van de resumptie ende redres van de ordonnantie van de gemeene middelen
ende namentlick van de impost van de wollen lakenen, etc. goetgevonden dat die
gedeputeerden
defroyeren - de onkosten vergoeden, vrijhouden
[155]
deser stede ter dachvaert gaende sullen persisteren by de oude ordonnantie opte gemeene
middelen gemaickt ende zo eenige veranderinge wort voor gewent dienende
tot voordel van de gemeene saecke dat zy haer indien gevalle sullen
conformeren den meeste ende beste stemmen
[in marge: Belangende die successie]
Opt iie point mentionerende van de successien, is geresolveert dat die
gedeputeerden deser stede sullen inbrengen die resolutie by de magistraten
van Westvrieslant ende 't Noorderquartier den xvien deser maent tot
Hoorn genomen.
[in marge: Besettinge van de havenen van Duynkercken, etc.]
Opt iiie point mentionerende van de consideratien vallende opte besettinge van de
havenen van Duynkercken, etc. is goet gevonden dat die gedeputeerden
deser stede ten dachvaert gaende haer sullen conformeren den meeste ende
beste stemmen.
[in marge: Te anhoren 't rapport van de gesanten geweest hebbende by de Coe. Mat. van
Denemarcken, etc.]
Opt iiiie point verhalende van 't rapport dat by de gesanten geweest hebbende
by de Coe. Mat. van Denemarcken gedaen sal worden, etc. is geresolveert
dat die gedeputeerde deser stede 't selve rapport sullen anhoiren ende
daer op ende andere voorvallende saecken helpen resolveren ende haer conformeren den meeste stemmen ten waer zy eenige swaericheyt bevonden in
welcken gevalle zy sullen nemen rapport.

[in marge: Geen licent te stellen op butter noch caes nae Zeellant gaende]
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Is mede geresolveert dat men niet zal bewilligen dat eenige licent
gestelt worde opte butter ende caes uuyt Hollant nae Zeellant gaende
alwaer 't schoon dat die van Zeellant tot geen reden gebracht conden werden
ten waer 't selve licent gestelt worde generalicken op alle waeren uuyt
Hollant nae Seelant gaende.

[in marge: Coren ende Houthum opten dachvaert]
Sijn voorts Gerrit Jacobss. Coren, burgermeester ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris gecommitteert van wegen deser stede opte
voors. vergaderinge te compareren die voorgaende resolutien voor advys
inne te brengen daer op ende andere voorvallende saecken te resolveren
ende haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: van een exploiit van oorloge over zee, etc.]
Op huyden den xiien octobris anno XVC vier ende 't negentich in communicatie van de
vroetschap geleyt synde sekere missive van de Staten van Hollant
mentionerende dat vanwegen zyne extie openinge gedaen es van een
exploiit van oorloge over zee tot affbreck des Conincx van Spangien
daertoe versocht worden drie schepen mit geschut ende ammunitie van oorloge
voor den tyt van een jaer by leeninge gebruyckt te wert, etc. is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede ter dachvaert gaende haer daer inne
ende in andere saecken die laeste dachvaert voorgevallen sunderlinge het
stuck van de navigatie ende welstant van de lande betreffende sullen helpen
advyseren ende resolveren ende haer conformeren den meeste stemmen.
[155 verso]
[in marge: Stoop een voet off anderhalf van de straet beoosten zyn erff te vercopen]
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert om mit Jan Pieterss. Stoop
te handelen ende hem te vercopen die breete van een voet ofte anderhalff
van de straet leggende beoosten zyn erff an de zuytzyde van Lutkoudorp
om teffens mit zyn erff betymmert te mogen werden.

[in marge: Lysbet Jans die clarisse alimentatie geaccordeert]
Is voorts Lysbet Jansdr. geboortich van Machelen ende geweest
hebbende conventuale in 't clarissen clooster gegont gelycke alimentatie
als andere conventualen mits doende gelycke belofte van getrouwicheyt
als andere hebben gedaen.
[in marge in ander handschrift: 12 . 8er .]
[in marge: d' Alimentatie van de conventualen verhoocht]
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Is voorts die alimentatie pensie van de gemeene conventualen verhoocht
te weeten van de oude boven die lx jaeren van lv gulden tot lxii gulden
's jaers ende van de jonge beneden die lx jaeren van xlii gulden op xlviii gulden.

[in marge: Requeste van de talluyden]
Opt request by de talluyden3 overgegeven is gersolveert dat
burgermeesteren die talluyden voor haer sullen ontbieden ende haer
vragen off zy willen dienen zowel die oude als nieuwe
saecken gelyck zy schulden zyn te doen ende van outs altyt gedaen
hebben op de ordonnantie diesaengaende gemaict zo lange tot dat
op haer versouck zal zyn gedisponeert in gevalle neen, dat men
den selven tallouyden in weygeringe blyvende zal houden voor verlaten
ende in haer plaetse andere mogen annemen.

[in marge: Van de brieven van de renten die opte vercofte Vroonlanden gehouden werden]
Op huyden den xiien novembris anno XVC XCIIII in communicatie van de
vroetschap geleyt zynde dat burgermeesteren van Hoorn, Enchuysen
ende Medemblick alhier gecomen zynde versocht hadden dat die
van Alcmaer haer mit henluyden souden willen voegen in 't versoecken
dat die brieven van de renten die opte vercofte Vroonlanden
gehouden sullen werden gelevert ende gebrocht souden werden in
archiven van Westvrieslant om aldaer bewaert te werden, etc.
is geresolveert dat 't selve mit alle beleeftheyt sal affslaen.

[in marge: Een sleutel van de previlegien]
Is mede op 't versouck vanwegen Jan Cornelisz. Comans (die geheel
impotent es ende geschapen niet weder te sullen mogen gaen) an de
vroetschap gedaen om ontlast te zyn van de bewaringe van de
sleutel van de previlegien, geresolveert dat die voors. sleutel gelevert
ende bewaert sal worden by Pieter van Teylingen, burgermeester.
Op huyden den viiien decembris anno XVC vier ende 't negentich in communicatie
van de vroetschap geleyt zynde sekere missive van de Staten van Hollant mit
sekere bygevoechde pointen daer op in de vergaderinge van de edelen ende steden
den xien der voors. maent in den Haege geleyt resolutien ingebracht sullen werden
is opt ie point mentionerende van gelycke consenten over die vier
contribuerende provintien inne te willigen als in den voorleden jaere inne gewillicht zyn namentlick boven die twee hondert duysent gulden ter maent
in negen hondert duysent gulden tot betalinge van de lasten van de oorloge ende
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talluyden – het lijken dienaren, maar de precieze betekenis heb ik niet kunnen vinden.
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[in marge: boven die iic duysent gulden ter maent in ixc duysent guldens ende noch in vc
duysent gulden]
noch tot vervallinge van de extraordinaris oncosten van schepen, wagens, treckpaerden,
pioniers, gravers ende andere lasten ter velde vallende in noch vc duysent guldens etc.,
geresolveert ende goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede, ten dachvaert
gaende, in deselve versochte consenten sullen mogen bewilligen, mits dat
bij alle d'andere steden van gelycken gedaen sal worden.

[in marge: middelen waeruuyt de quote van Hollant in de voors. contributien gevonden sal
worden]
Op ’t iie pointen, mentionerende van de middelen daeruuyt die quote
van Hollant in de voors. contributien gevonden souden werden, is geresolveert
dat die gedeputeerden deser stede, ter dachvaert gaende, sullen bewilluge
in de continuatie van de gemeene middelen in de verpondingen op gelycke
limitatie als in voorgaende jaeren in de convoyen ende licenten in den generalen
impost van de soute als in den lopende jaere es gedaen ende in de
continuatie van de penningen op interest lopende.
[in marge: in iic duysent guldens tot assistentie van de Mat. van Vranckryck]
Op ’t iiie point, daerinne versocht wort dat voor den anstaenden
jaere tot het secours van Zyne Mat. van Vranckryck gelyck consent
van tweemael hondertduysent gulden soude werden gedragen als in den
lopende jaere es gedaen, is geresolveert dat die gedeputeerden, ter
dachvaert gaende, in de voors. tweemael cm gulden ten fyne als voren
sullen bewilligen.

[in marge: waeruuyt het cort gevonden sal worden]
Op ’t iiiie point, mentionerende dat ’t geene tot betalinge van de quote van Hollant
in de voors. consenten uuyte middelen in ’t iie point hiervoren gementionneert
niet en sal connen gevonden werden, vervallen sal werden uuyte penningen te
procederen uuyte vercopinge der landen totte domeynen ende geestelicke
collegien specterende, is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede
daerinne sullen bewilligen.

[in marge: veylinge van der zee]
Op’t ve point, mentionnerende van de ordre die in den anstaende jaere gehouden
zal worden tot veylinge van der zee ende stroomen etc., is geresolveert dat
die gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren den meesten ofte beste
stemmen.
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[in marge: lysten van de convoyen ende licenten]
Op ’t vie point, mentionnerende van de lyste ende ordre opte convoyen ende
licenten etc., is goetgevonden dat men sal persisteren by de oude lysten.

[in marge: doleantien tenderende omme te hebben quytscheldinge in de contributie van de
verpondingen]
Op ’t viie point, mentionerende van de doleantien gecomen uuyt vele quartieren
die in den lopende jaere het meestendeel van de zomer, zo deur het opwateren
van de rivieren als meenichfuldige regen, zo seer beswaer zyn geweest dat zy
weynich genots van haere landen hebben connen genieten ende mitsdien versoucken
quytscheldinge van haer contributien in de verpondingen etc., is geresolveert
dat men henlieden versouck sal offslaen.

[in marge: belangende die bedieninge van de staet van advocaet fiscael]
Op ’t viiie point, mentionerende van ’t gene by de collegien van de Rade ende Camere
van de Rekeningen goetgevonden wort in regart van de bedieninge van de staet
van de advocaet fiscael etc., is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede
haer sullen conformeren den meesten stemmen.
[156 verso]

[in marge: Ramp ende Houthum opten dachvaert]
Syn voorts Frederick Dircxss. Ramp, burgermeester, ende Harck Jansz. van
Houthum, secretaris, gecommitteert omme vanwegen deser stede te compareren
opten voors. vergaderinge die resolutien hiervoren voor advys
inne te brengen daerop ende op alle voorvallende saecken, mitsgaders
opte pointen in voirgaende dachvaerden niet eyntelick offgedaen, als te
weetene opte redemptie van de pantschap van Woerden ende consignatie
van de penningen derselver mitten ancleven van dien. Item die handelinge ende
’t contract mit die van Zeellant aen te gaen nopende ’t resort van de Hogen
Rade. Item nopende die handelinge mitte graeffinne van Meurs
aen te gaen op ’t transport van ’t recht van pantschap van de Thielsschen
thol. Item die saecke van die van Dordrecht tegens Syon Lus
indien die weder gemoveert wort, mitsgaders ’t redres van de collegie der
theologie tot Leyden etc., te helpen resolveren ende haer te conformeren
den meesten stemmen.

[in marge: Maerten van der Mey tot Deventer gearresteert zynde]
Is voorts geresolveert dat men die saecke van Maerten van der Mey
die mit zyne goeden tot Deventer gearresteert es, in state zal houden
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ende middelertyt opten dachvaert die sake den advocaet van ’t lant aendienen ende versoucken dat hem gelieve dieselve sake Zyne Extie
aen te geven teneynde die deur syne intercessie offgedaen mochte
werden.

[in marge: volmolen]
Syn voorts burgermeesteren ende schepenen geauctoriseert om mit Daniel
Nannincxss., Egbert Cousynsz. ende Gerrit Jansz. die een vollemolen versoecken
te setten, te handelen ende haer aenwysinge van een bequame plaetse
te doen.

[in marge: straet opte Oude Gracht]
Up huyden den xiiiien decembris anno XVC XCIIII is bij de vroetschap,
collegialiter vergadert zynde, opte requeste by de buyeren van de Oude Gracht
overgegeven, geresolveert dat die stede die kegelsteenen aldaer in de
straet leggende nae haer sal nemen ende in de plaetse vandien denselven
buyeren clinckaert mit sant geven, mits dat die straet uuyt eender
hant gemaict ende zyluyden het arbeytsloon becostigen sullen.

[in marge: dienaers van justitie haer stipendium te verhogen]
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert mitte dienaeren van justitie
te handelen ende haer stipendium ofte loon te verhogen te twee gulden
ter weeck, mits dat zyluyden eerst affstant sullen doen van de exactien
die zy den burgeren van marcktgelt den turffluyden ende anderen van biergelt
offnemen.

[in marge: gecommitteerdens om te concipieren sekere ordonnantie op ’t nieuwe sieckhuys]
Syn voorts Cornelis Jansz. van der Nyenburch, mr. Adriaen Anthonisz., Heyndrick
Florisz. ende Anthonis Willemsz. Sonck gecommitteert om te concipieren
sekere ordonnantie op ’t nieuwe vrouwensieckhuys.

[in marge: Augustyn, apteker, een plaetse tot een tuyn]
Voorts zyn burgermeesteren gecommitteert om Augustyn van Teylingen, apotecaris,
te voorsien van een bequame plaetse tot een tuyn om daerinne te
mogen platten sekere cruyden.
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[in marge: Joris Mol continuatie van octroy voor den tyt van xii jaeren]
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Is voorts Joris Jacobss. Mol, taffelhouder van leeninge, gegont
continuatie van zyn octroy voor den tyt van twaelff jaeren,
beginnende loop te nemen ten expiratie van zyn tegenwoirdige octroy.

[in marge: een glas in St. Pancraes kerck]
Is mede geresolveert dat die stede een glas mittet wapen van de stadt
sal geven ende laten maken in Sinte Pancraser kerck.

[in marge: Frans de Vries een woninge geaccordeert in syn tuyn]
Is voorts Frans Franss. de Vries geaccordeert dat hy in syn tuyn
op ’t Quakelbrug een bequame woninge, om by nacht ende ontyden
den reysende man, uuyten noorden ende oosten comende, te accommoderen, sal
mogen tymmeren op ten brant ende mit die conditie zoverre hy off zynen namelingen daer
geen
goet regiment en hielden dat die stadt niet alleen het tappen verbieden,
maer oic dieselve woninge affbronden off die tot een redelicke
prys aen haer nemen sal mogen sonder eenich tegeseggen.

[in marge: tondragersloon verhoocht]
Is voorts by de vroetschap geavoyeert die verhoginge van ’t loon
by burgermeesteren den tondragers geaccordeert ende die halff vatdragers van ’t halff vat van de bieren buyten Alcmaer gebrouwen geaccordeert
een braspenning.

[in marge: ten minsten een wisselaer alhier binnen de stadt te ordonneren, etc.]
Up huyden den xvien dach january anno XVC vyffen ’t negentich in
deliberatie van de vroetschappe geleyt synde seeckere missive van de heeren
Staten van Hollandt ende Westvrieslant in date den xxiiien der
verledener maent decembris, mitsgaders de missive van de gecommitteerde
raden van Westvrieslant ende Noorderquartiere in date den xiiien deser
maent january mette copie van seeckere missive van de generaels
van der munte, aen de voors. gecommitteerde raden gedirigeert, nopende
het nomineren ende stellen van een ofte meer bequame ende gequaleficeerde
personen tot wisselaers ten dienste ende geryve van de coophandel
ende reysende luyden buyten den lande oock van der gemeynte in ’t
wisselen van de gescroyden lichte ende andere verboden munten ende dat men
deselve met behoorlicke attestatie van hare nutheyt ende qualiteyt
ten lancxten voor den xix deser in Den Hage by de generaels souden
senden omme deselve by hen met kennisse aengenomen ende met
behoorlycke instructie ende anderssints wes meer totte voors.
wissel is vereysschende voorsien te worden etc., heeft die voors.
vroetschappe nodich geacht dat een wisselaer ten dienste ende
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geryve als vooren alhier sal werden gestelt ende burgermeesteren
dienvolgende geauctoriseert omme een bequaem ende gequalificeert
persoon daertoe te despirieren ende te verwilligen ende voorts te vorderen
hetgeene wyders daertoe naer uutwysen van hetselve scryvens
van noode is.

[in marge: de burgermeester Frederick Ramp gecommitteert omme van deser
stedewegen te reysen upten bruyloftfeest van de grave van Hohenloo ende de hoochgeboren
princesse Maria, de oudste dochter van Syn Extie H. M., ende nopende de vereeringe
die men gevende tot reste van ’t lantsreste van ’t lantswegen te doen, hem te
mogen confermeren mette edelen ende andere steden]
Aengaende het scryvens van de heeren Staten van Hollandt van date
den xxiiien decembris laestleden, inhoudende dat de welgeboren grave
Philps, grave van Hohenloo etc., ende de hoochgeboren princesse Maria **** van
Orangien, graeffinne van Nassau, hen te kennen hadde gegeven
Hare Gve ende Extie eyntelick resolutie omme tot Godes eere opten
sevenden february naestcomende tot Buren te procederen tot solemnisatie ende voltreckinge van haer voorgenomen huwelyck ende
voorts begeert dat sy ’t selve met hare presentie souden willen vereeren
ende dat by hen daerop goetgevonden was dat de heeren van Brederoede,
Asperen, Schagen, Warmont ende noch twee uutten edelen by deselve te verwilligen met den advocaet van ’t lant, een van
[157verso]
Dordrecht, Haerlem, Delff, Leyden, Amstelredam, Goude,
Rotterdam, Gorrichem, Alcmaer, Hoorn ende Enchuysen, hem
daertoe souden gebruycken ende dat dieselve eenige dagen tevooren in Den Hage t’samentlick souden vergaderen omme hen
totte voors. reyse te prepareren met last omme soo ten upsien
van de lange getrouwe diensten by Syne G. den lande onveranderlick
gedaen ende bewesen ende dat Hare Extie is de oudtste dochter
van mijn heere de prince H.G. die hoochlyck voor die
diensten van de lande is beschadicht ende tot derselver welvaert
sonderling geeffectioneert, te adviseren ende eyntelick te
resolveren op ’t geene nae gelegentheyt deser saecke tot der
landen eere sal dienen gedaen ende voorts versocht werdt
dat men den gedeputeerde deser stede ten fine voors. in Den
Hage tegens den eersten february ’s avonts in der harberge totte
reyse geprepareert ende gelast als vooren souden willen senden
omme des anderen daechs in besoimge te mogen treeden etc.,
heeft de vroetschappe om de redenen in deselve missive
verhaelt daertoe van deser stedewegen gecommitteert
Frederick Dircxz. Ramp, burgermeester deser stede, ende denselven
gelast ende geauctoriseert omme hem mette edelen ende
den gedeputeerden van de andere steden daertoe meede
bescreven in ’t adviseren ende resolveren op ’t gheene nae de
gelegentheyt deser saecke, tot der landen eere sall dienen
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gedaen, te mogen conformeren.

[in marge: Gerrit Jacobss. Coren gecommitteert tot raet in ’t collegie
van de gecommitteerde raden tot Hoorn]
Up ’t scryvens van de gecommitteerde raden van Westvrieslant
ende Noorderquartiere van date den xiiien deser maent january
omme een ander van deser stedewegen tot gecommitteerde
raet in ’t voors. collegie van de gecommitteerde raden te willen
nomineren in plaetse van Jacob Willemsz. Steenhuys,
burgermeester alhier vercoren synde, is by de vroetschappe daertoe genomineert ende gecommitteert Gerrit Jacobss. Coren,
oudt-burgermeester, omme tot Karsmisse naestcomende toe mette
gecommitteerde raden van de andere steden in ’s lants saecken
te helpen besoimgeren ende dieselve ten meesten dienste
van den lande helpen beleyden ende dirigeren etc.

[in marge: Dirck Dircxz. ende Heyndrick Florisz. genomineert om een
van dien tot raet in ’t collegie van admiraliteyt in plaetse van Nyenburch
gesurrogeert te werden]
In plaetse van Cornelis Janss. van der Nyenburch, als raet
in ’t collegie ter admiraliteyt in desen quartiere residerende gedient
hebbende ende nu tot schepen deser stede vercoren zynde,
syn by de vroetschap genomineert de oudt-burgermeester
Dirck Dircxz. ende Heyndrick Florisz., oudt-schepen deser
stede, omme Zyn Extie den Staten van Hollandt ofte Staten
Generael gepresenteert ende een van dien tot raet in ’t
selve collegie vercoren ende in des voors. Nyenburchs plaetse
gesurrogeert te mogen werden.

[in marge: Cornelis Cornelisz. van Uutgheest erff voor nyet geaccordeert bynoorden ’t Seggelis om een saechmolen daer op te mogen stellen etc.]
Up ’t versoeck van Cornelis Cornelisz. van Uutgheest,
inventeur van een wintmolen, omme alderley hout meede te
sagen ten fine, om van de stadt beschoncken te werden met
een erffgen ofte werve bynoorden ’t Seggelis gelegen ende soo
groot als totte oprechtinge van deselven molen nodich soude syn ende
voorts gebeneficieert te wesen met vryheyt van de accys
van wynen ende bieren etc., heeft die vroetschappe om redenen
in syn requeste geroert, verstaen ende geresolveert dat men hem
tot het maecen ofte stellen van den voors. molen met sooveel
erffs bynoorden ’t Seggelis sal beschencken als burgermeesteren t’ haerder
discretie daertoe nodich sullen vinden, mits dat die voors.
molen by hem aldaer te stellen in tyden van pericule ter
vermaninge van de heeren burgermeesteren affgebroocken sal moeten werden
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op pene van den brant ende dat cesserende het gebruyck van deselven
molen met hout te sagen, de eygendome van ’t voors. geschoncken
erve ofte werffges weder comen sall aen de stadt, is noch
den voornoemde Cornelis Cornelisz. geconsenteert dat hy soo ’t hem gelieft
by de molen een huys sal mogen setten, mits het erve ende timmeringe van dien
selffs betalende ende dat hetselve huys in tyden van pericule
gelycke conditie van affgebroocken te moeten werden op pene van den
brant onderworpen sal syn als den voors. molen ende ’t vorder versoeck
van de vryheyt van accys van wynen ende bieren hem ontseyt.

[in marge: de procureurs een stuver voor ’t lichten van de vonnissen]
Gehoort het versoeck van Maerten Pieterss., procureur, by
requeste gedaen omme te mogen genyeten salaris van ’t lichten
van de vonnissen voor het bevorderen van de sommatie ende renovatie,
het scryven van de billetten ende voorwaerden, mitsgaders het doen ofte
assisteren van de executien volgens syn oude gerechticheyt etc., heeft
die vroetschappe den procureurs voor ’t lichten van de vonnissen
geaccordeert een stuver ende den suppliant ’t vorder versoeck
ontseyt. Persisterende dienaengaende by d’ordonnantie op ’t doen ende beleyt
van de onwillige executien gemaect, vindende nyettemin goet dat de boden ofte
roetdragers daer sy over clagen ernstelycken by burgermeesteren ende den gerechte, van
haere offitie sullen werden vermaent.

[in marge: Gerrit Jansz., runmoller, geaccordeert een runmolen met een schuyr
bysuyden het Seggelis te mogen stellen]
Gerrit Jansz., runmolenaer, is volgende syn versoeck by den
vroetschappe geaccordeert ende toegelaten dat hy up ’t oosteynde
van ’t lant van de burgermeester Doed Janss. aen de suydtsyde van ’t Seggelis
een runmolen met een schuyr sall mogen timmeren ende oprechten
onder alsulcke conditien nochtans dat hy metten selven molen geen
greynen die eetbaer syn sall mogen malen ende dat die selve molen ende
schuyr in tyde van pericule ter vermaninge van burgermeesteren affgebroocken
sullen moeten werden op pene van den brant.

[in marge: de weduwe van mr. Pieter Gerritss. Sel vyftich gulden synde
’t iaer pensie daer haer man in gecomen is, etc.]
Lysbeth Aeriansdr., weduwe van wylen mr. Pieter Gerritss. Zel,
in syn leven stadtschirurgyn, is by den vroetschappe up haer
versoeck in recompense van de extraordinaris moeyten, by haer man
gedaen in ’t curereren van verscheyden soldaten, geaccordeert het geheele
jaer pensie daer haer man inne gestorven is, bedragende vyftich gulden,
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behoudelycken dat daeraen affslach sal strecken ’t gundt sy dienaengaende
ofte daerop ontfangen heeft.

[in marge: gheen wollenwevers meer vrye huyshuyr ofte penningen
daervooren te geven anders dan die ’t selve belooft is]
Heeft noch de vroetschappe verstaen ende geresolveert dat men den
wollenwevers die vryheyt van huyshuyr belooft is ofte eenige
somme van penningen daervooren, deselve beloften sal houden sonder
eenige nyeuwen meer gelycke belofte te doen ofte in dier vougen aen
te nemen.

[in marge: Gerrit Claesz. Schuyt geaccordeert om een volmolen binnen de
stadt up syn erff te mogen oprechten]
Up ’t versoeck van Gerrit Claesz. Schuyt omme van de stadt te
hebben een bequaem erff ofte plaetse binnen de stadt daer hy een
volmolen dienende tot sonderlinge geryeve van de wollenweverye op
soude mogen stellen ende erigeren off dat hem in plaetse van dien
achthondert gulden by de stadt geleent souden werden voor den tyt van
acht jaren sonder eenich interest daervan te geven ende dat hy
voorts geoctroyeert soude werden dat nyemant binnen xxv jaren
diergelycken molen binnen dese stadt ofte jurisdictie vandien soude
mogen oprechten ofte stellen etc., heeft die vroetschappe den suppliant
geaccordeert ende geconsenteert dat hy binnen dese stadt op syn eygen
erff, gelegen achter d’oude lombaert op ’t noordteynde van de Corte
Nyeuwesloot, een volmolen t’synen eygen costen sal mogen maecken
ofte stellen ende hem syn verder versoeck ontseyt.
[158verso]

[in marge: de ouderlingen ende diaconen geaccordeert om een derden
kerckendienaer te mogen beroepen]
Up ’t versoeck van de ouderlingen ende diaconen der kercke
Christi binnen dese stadt omme een derden kerckendienaer,
hebbende goede gaven, gesont van leere ende leven, van middelmatigen
ouderdoom ende geleert zynde, te mogen beroepen etc., heeft die
vroetschappe hen ’t selve versoeck om de redenen in haer
requeste geroert, geaccordeert ende geconsenteert. Actum den
xvie january anno 1595 als vooren.

[in marge: nopende ’t different tusschen dit quartier ende die van Overyssel
uuytstaende, nopende de xx stuvers opte tonne bier]
Up huyden den xxen february anno XVC vyff ende ’t negentich in communicatie
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van de vroetschap geleyt synde sekere missive van de gecommitteerde raden
van Westvrieslant ende ’t Noorderquartier, inhoudende verscheyden pointen
daerop in de vergaderinge van de magistraten den xxiien deser tot Hoorn
geleyt, ingebracht sullen werden, is op ’t eerste point, mentionerende van de
uuytsprake by de Generale Staten gedaen, nopende ’t different uuytstaende
tusschen dit quartier ende den Staten van Overyssel nopende die xx stuvers opte
tonne bier ende ’t gundt by deselve uuytsprake privisionelick verclaert etc.,
heeft die vroetschap goetgevonden dat men die saecke ten principale
sal submitteren an ’t collegie van de Staten Generael ende an ’t collegie van de Raet
van State tesaemen ende voorts haer gedeputeerde, tot Hoorn ter
dachvaert gaende, ke geauctoriseert omme mitte gedeputeerden van desen
quartiere d’andere steden van desen quartiere te procederen tot nominatie
van eenige personen omme ten dage dienende die sake tegens die
van Overyssel te defenderen.

[in marge: dat men sal vernemen wat onderhout den weduwe van de
predicanten in Suythollant gedaen wort]
Op ’t iie point, mentionerende van eenige requesten by enige weduwen van
overleden dienaers des Godlicken woorts, ten plattenlande overgegeven om te hebben een redelick onderhout haer leven lanck gedurende,
is goetgevonden dat men eerst vernemen sal wat gebruyck desen
aengaende in Suythollant gehouden wert om ’t selve verstaen hebbende vorder
in desen gedisponeert te worden als men bevinden zal te behoiren.

[in marge: nopende ’t different tusschen den magistraet van Schagen ende
eenige burgeren aldaer nopende den ommeslach van de verpondinge]
Op ’t iiie point, mentionerende van de questie geresen tusschen den
regierders van Schagen ende eenigen van haeren burgeren, nopende
den ommeslach van de verpondinge hoeverre daerinne zo by ’t collegie
van desen quartiere als by de Staten van Hollant was geprocedeert,
mitsgaders ’t gundt ’t voors. collegie dienaengaende den viiien deser aen de
magistraet van Schagen hadde gescreven ende die rescriptie den xven deser
by deselve magistraet den collegie gedaen etc., is goetgevonden dat men
die sake voor dese tyt sal laten berusten ende sien off partyen by de
commissarissen daertoe geordonneert als Kenenburch, Duyck ende Maelson,
sullen connen werden vereenicht; indien niet, dat men die gerechticheyt
van dit quartier sal mainteneren ende niet toestaen dat by die van
Suythollant in desen verder sal worden gedisponeert.

[in marge: Gerrit Coren opte dachvaert tot Hoorn]
Is voorts Gerrit Jacobss. Coren gecommitteert, op den voors. dachvaert vanwegen deser stede te compareren, die voorgaende resolutien voor advys
inne te brengen daerop ende andere voorvallende saken te helpen resolveren
ende hem te conformeren den meesten stemmen.
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[159]

[in marge: weddens van de raeden in ’t collegie tot Hoorn te stellen op ii gulden ’s daechs]
Is voorts bij wees vroetschapppe geresolveert, dat men die weddens
van de gecommitteerde raeden in ’t collegie van West-Vrieslant ende
’t Noorderquartiere in regart van de vierdieringe met alleen van wagen
ende scuytvrachten, maer oic van alle dingen, sal verhogen ende die selve
maken in de plaetse van xxxv stuivers op twee gulden ’s daechs.

[in marge: generale ijckinge]
Is mede den schout geaccordeert, dat hij mit vasten naestcomende
sal mogen houden een generale ijckinge.

[in marge: resumptie van de ordonnatie op te middelen]
Up huyden den xxve february anno XVC vijft ende t’ negentich in communicatie
van de vroetschap geleyt zijn de sekere missive van de gedeputeerden van de
Staten van Hollant ende West-Vrieslant, mit sekere bij gevoechde pointen,
daer op in de vergaderinge van de edelen ende steden den xxviie deser in Den
Haege geleyt, resolutien ingebrocht sullen werden, heeft die vroetschap
op ’t eerste point mentionerende van de resumptie van de ordonnantie op die gemeene
middelen, haer gedeputeerden ter dachvaert gaende geauctoriseeert, omme mitte
gedeputeerden van edelen ende van d’andre steden te procederen tot resumptie
van de voors. ordonnantie der voors. middelen ende tot stellinge van de ordre op te
verpachtinge der selver.

[in marge: een persoon in de Raet van Staten in plaetse van Mathenesse]
Op ’t iie point mentionerende van een gequalificeert persoon te nomineren
in de Raet van Staten in plaetse van de heer van Mathenes
heeft die vroetschap haere voors. gedeputeerden geauctoriseert mitte
edelen ende d’andre steden tot nominatie van de selven te procederen.

[in marge: personen in de collegie van Admiraliteyt]
Op ’t iiie point mentionerende off men voor dit loopende jaere 95 eenige
veranderinge doen sal van de personen uuyt Hollant ende West-Vrieslant
dienende in de respective collegie van de Admiraliteyt is geresolveert
dat die gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren den meeste
stemmen, mits dat zij insisteren sullen dat een van de twee personen bij de
vroetschappe genomineert gecosen mocht werden in de plaetse van
Cornelis van der Nijenburgh in ’t collegie van Admiraliteyt tot Hoorn.
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[in marge: personen neffens zijn eqtie]
Op ’t iiiie point mentionerende van de personen die gecommitteert off geconsumeert
souden werden tot raeden neffens zijne eqtie heeft die vroetschap ingelijcq haere gedeputeerden gelijt haer te conformeren den
meesten stemmen.

[in marge: off men garnisoenhouders aennemen sal]
Op ’t ve point mentionerende van op te lichten tot orde garnisoenhouders
tusschen de ses off seven duysent mannen over die provintien gerepartieert
ende op te besoldinge exercitie ende ordre in sekere acte den vroetschap
voorgelesen verhaelt etc. heeft die vroetschap haer gedeputeerden
geauctoriseert, haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: van ’t placcaet op te Jesuyten]
Als zij oick gedaen heeft op ’t vic point, mentionerende van seker placcaet
geconcipieert op te Jesuyten passepoorten, studenten studerende in de
universiteyten van Loeven, Duway, Dolen etc..
[159 verso]

[in marge: Teylingen ende Houthum op ten dachvaert]
Sijn voorts Pieter van Teylingen, burgermeester, ende Harck Janss. van
Houthum, secretaris, gecommitteert omme op ten dachvaert den 27e deser
in Den Haege geleyt te compareren die voorgaende resolutien voor
advys inne te brengen, daer op ende andre voorvallende saecken te
helpen resolveren, ende haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: ’t school in ’t Jonghoffs kerkge te maken]
Is voorts goetgevonden ende geresolveert dat men school zal
maecken in ’t kerkge van ’t Jonge bagijnhoff.

[in marge: den setters van de volmolen plaetse gegont totte molen ende een schuyer]
Is mede geresolveert dat men die geene die de volmolen begeren
te setten, soeveel plaetse sal gunnen van ’t erf bij de stede,
onder sekere conditie aen Garbant Baertss. vercost, ende leggende
aen de noortsijde van de stedegracht, als zij tot een molen, ende
schuyer behoeven sullen, mits dat men die molen offgebroken zijnde
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’t voors. erff weder an de stede vervallen zal.

[in marge: ’t lant an de noortzijde van ’t Seggelis tot tymmerwerven te vercopen]
Sijn burgermeesteren bij de vroetschappe geauctoriseert omme
het stede lant leggende an de noortzijde van ’t Seggelis
tot tymmerwerven te moegen vercopen, ende tot dien zijnde te bewilligen
op elck tymmerwerf een woninge te stellen op ten brant
is mede goetgevonden, ende geresolveert dat men een waterpoortgen
sal maken bij de Rootoren, mits dat die buyeren van Luttik-oudorp
ende die van Outdorp sullen presteren tot genoegen van
burgermeesteren ’t geene zij in haar requeste offereren.

[in marge: d’ordonnantie op ’t sanden te verstarcken etc.]
Op ’t versouck van de schippers es goetgevonden, dat men die keure
op ’t sanden gemaict stricktelick sal doen onderhouden , die
boeten verhogen, ende daerbij voegen dat niemant de bekeurders
noch raets van ’t schippersgilde sal iniurieren, mit woorden
noch mit wercken, op arbitrale correctie, ende voorts dat die
stede voor dese reyse den schippers tottet diepen, wat sal
te bate comen, ende oic noch eenige palen doen setten.

[in marge: gecommitteerde om te concipiëren ordonnantie op te bierdragers]
Sijn voorts Jacob Dircqs., out burgermeester, Aerian Heyndriqs., rabbi,
Cornelis Mathijss. Schagen, Heyndrick Floriss.
gecommitteert om sekere ordonnantie te concipieren op ten bierdragers
te eynde die burgers ende andren beteren gerijst ende gedient mochten
werden, ende ’t selve den vroetschap overleveren.

[in marge: rapport van Teylingen ende Houthum]
Up huyden den xiiie marty anno 1595 hebben die burgermeester Pieter van Teylingen
ende Harck Janss. van Houthum, secretaris den vroetschappe, collegialiter
vergadert zijnde rapport gedaen, van ’t gundt op te laetste dachvaert in Den
Hage verhandelt was.

[in marge: een panoven mit een schuyer in de suytoosthoeck van de Hantweyt]
Op ’t requeste bij Claes Janss. ende Cornelis Corneliss. over gegeven daer inne zij
versoucken een panoven te setten op te Hantweyt besuyden die Treckwech,
met sekere vrijheyden etc. is haer geaccordeert dat sij op ten brant in de
suytoosthoeck van de Handtweyt een panoven mit een schuyer sullen moegen,
setten, ende ’t verder versoeck es henl. afgeslagen.
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[160]
[in marge: lijndrayers troys gewichte]
Is voorts geresolveert dat alle lijndrayers zo binnen haer huysen als
in de lijnbanen, anders geene gewichten zowel cleynen als grooten
en sullen gebruycken dan troys gewichte, dan so daer eenige lijndrayers,
huysvrouwen vlas off andere waren vercopen, die selve sullen totte selve
waren, maer niet tot touw coels gewichte mogen gebruycken.

[in marge: volmolen op ‘t huysarmen lant]
Is voorts geresolveert dat men die van de volmolen in plaetse van ’t erff
haer gegont an de noortzijde van de gracht sal laten volgen gelijcke
veel erff tot een molen ende schuyer op ’t huysarmen lant leggende besuyden
de Treckwech, mits dat zij ’t water niet nae die sloot van over
die leyden sullen, maer oost aen ende ’t Seggelis uuytcomende, ende mit conditie dat men
daer geen houttuyn noch houtwerff en sal mogen maken, ende dat die
molen te niet zijnde ’t erff weder an de stadt comen zal.

[in marge: geen houtwerven noch hellingen besuyden de Treckwech]
Is mede geresolveert dat men an de suytsijde van ’t Seggelis
geen houtwerven noch hellingen en sullen mogen maken.

[in marge: Arent IJsbrantss. een woninge tot een bleeckerie]
Is voorts Arent IJsbrantss. Houtcoper gegont dat hij een woninge
tot een bleeckerie op ten brant sal mogen maken op ten noortoosthoeck
van ’t weytgen bij Fransges overtoomen, mits dat die selve woninge anders
nieuwers toe gebruyckt zal mogen werden dan tot behoeff van de bleeckeren,
ende dat men daer inne geene neringe en sal mogen doen, ende dat die selve
woninge niet hoger noch anders gemaict zal worden, dan sulcq burgermeesteren
ende fabryckmeesteren goet bevinden sullen.

[in marge: d’abdijertoren te repereren]
Ten selven dage in communicatie van de vroetschap geleyt zijnde sekere
missive van de gedeputeerde raden van West-Vrieslant ende ’t Noorderquartier
mit inhoudende sekere bijgevoegde pointen daerop in de vergaderinge van magistraten
up donderdach naestcomende tot Hoorn geleyt resolutie ingebrocht sullen werden
is op te eerste point mentionerde van ’t repereren van de abdijertoren als
wesende een baecken in zee etc. is goet gevonden dat men die toorn die
noch staende es mitten eersten zal doen repereren, ende ’t collegie daer toe
auctoriseren zal, mits dat men die van Amsterdam daer van adverteren
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ende haer advys daer op versoucken zal.

[in marge: den schippers in Overijssel gearresteert te contenteren]
Op ’t iie point mentionerende hoe ende in wat manieren men die schippers
in Overijssel, ter cause van ’t different van Symon Gerritss. gearresteerd
zijnde van de haere geleden schade sal contenteren etc., is goet gevonden
dat men ’t collegie zal autoriseren mitten selven schippers te handelen
ende haerl. tot redelickheyt van haer geleden schade te contenteren.

[in marge: wat kinderen verhoginge van stipendie sullen mede brengen]
Op ’t iiie point mentionerende hoe ende in wat manieren die resolutie
bij de magistratie laest op te verhoginge van ’t stipendie der dienaren des
godlickenwoorts genomen, verstaen sal worden, ende wat kinderen vermeerderinge van ’t stipendie mede sullen brengen etc,. is verclaert dat onder die
kinderen mede gerekent sullen werden die kintskinderen, mitsgaders die
behoude kinderen die de predicant tot zijnen laste moet onderhouden overmits
die niet gegoet en zijn, ende dat onder die kinderen niet gerekent sullen werden
die gehylyckt off haer selfs buyten ’s huys connen behelpen.
[160 verso]
[in marge: mitten capiteynen van haer resterende penn. van haer obligatien uuytkoop te
maecken]
Op ’t iiiie point mentionerende off men mit den capiteynen den welcken
in de jaere 77 ende 78, bij dit quartier brieven van haer affrekeninge
zijn es verleent onder ’t zegel der steden zal handelen, ende affcoop
maken van de twee sestiende parten, bedragende omtrent xviim gulden etc.
is goetgevonden dat men die van ’t collegie zal auctoriseren
mitten selven capiteynen te handelen, ende uuytcoop te maecken zo
’t selve mach geschien mit vii, viii, ix, off ten hoochsten xm gulden.

[in marge: Gerrit Coren die resolutie inne te brengen op te vergaderinge tot Hoorn]
Is voorts Gerrit Jacobs. Coren gecommitteert, omme van wegen deser
stede die resolutien hier voren inne te brengen daer op, ende andere
voorvallende saecken te resolveren, ende hem te conformeren den meesten
stemmen.

[in marge: dat men Jodocoun van Laren dienaer der kerck te Armuyden zal versoucken hier
eens te comen buyten sijne costen]
Up huyden den xxiie marty anno 1595 is bij de vroetschap collegialiter

444

[160 verso]
vergadert zijnde, op ’t geproponeerde nopende off men den persoon van Jodoco
van Laren, dienaer der kercke tot Armuyden [al voren hem tot een
derde dienaer deser kercke te beroepen] goetgevonden dat men versoucken
zal, dat de selve eens alhier gelieve te comen buyten sijne costen,ende zijne
gaven in ’t openbaer ten proeve te stellen, volgens ’t gundt bij die van de
kerckenraet goetgevonden, ende den heren burgermeesteren voorgehouden, ende
an de selve versocht was etc., ende ten iie wat begrotinge van
stipendie men den selve bij ’t voors. versouck zal doen, begrotinge van sijn stipendie, in
regart van de grootheyt
van sijn familie ende het stipendie dat hij aldaer is genietende, ten eynde men
hem daertoe te better soude moegen bewegen etc. is goetgevonden dat
het selve versouck sulcq voorseyt es sal werden gedaen, ende dat men hem
daer aenbieden ende versekeren sullen, een stipendie van vic gulden ’s jaers,
te weeten vc gulden voor ’t ordinaris stipendie, ende cl gulden voor het
eqtra ordinaris als augmentatie, ende bovendien oic het vrije comen herwaerts,
ende vrije woninge off l gulden daer voor in den zijne gaven aangenaem
bevonden mogen werden, ende die beroepinge daerop mochte volgen.

[in marge: de dienaren der kercke 500 gulden ’s jaers]
Is voorts verstaen dat men in regart van de dagelicqe verdieringe alder
dingen, van nu voortaen ingaende may naestcomende, den dienaren der kercke
vc gulden voor ordinaris, stipendie boven die woninge sal doen betalen, ende
dat men mit Jodoco gehandelt hebbende op te eqtra ordonaris augmentatie van de
geene die mede mit sware huyshoudinge beladen es mede proportionelijck
ende nae advenant sal disponeren.

[in marge: xxv lasten rogge te copen voor die schamele luyden]
Is voorts verstaen ende geresolveert dat men mits die eqcessive dierte
van den rogge, ende omme den schamele luyden in haer armoede te solageren
ende alle swaricheyden ende inconvenienten te verhoeden, uuyte beurse
van de stadt sal doen copen xxv lasten rogge ende daer van doen backen,
ende den schamele luyden het brood om ses stuvers vercopen.
161
[in marge: Pieter cranck thuys ten ontbieden]
Voorts also Pieter Corn. crank sijn promotie niet en heeft gevordert
te nemen, volgende zijn beloften in den voorleden jaeren gedaen. Zo es
verstaen dat men hem sal beschrijven thuys te comen ende het langer onderhout
sal opseggen ende oock onthouden ten waer hij wettige redenen ‘t sijner
onschult hadde voor te brengen ende versouck dede om vorder continuatie
in welken gevalle men die selve redenen sal examineren, om alsdan
naerder daer op gelet ende gedaen te werden na behooren.
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[in marge: ’t Leggen van een brugge over die Oude Gracht neffens die Crebbesteeg in state]
Op ’t versoek van de buyeren wonende an de zuyt ende noortzijde van de Oude
Gracht, tusschen het ritsevoort ende die Ridderstraet, omme te hebben
een nieuwe brugge neffens die Crebbesteeg, zijnde goelicken ten halff
wegen is verstaen dat men ’t selve voor als noch in state sal stellen.

[in marge: Jan Symonszn. van Veen scrijvend in de Vriesche Poort xiiii gld. jrs.]
Op ’t versoek van Jan Sijmonsz. van Veen, portier van de Vriesche poort, omme in
plaetse van ’t wachthuysgen dat bij de Roo toorn gestaen heeft eertijts
bij de portiers bewoont, ende daer van die huere eenigen tijt bij hem
genoten is, te hebben xx gld., tot vervallinge van huyshuyere, etc., is hem
ten regarde van die, ende in aensieninge dat hij veel bomen heeft te
sluyten, geaccordeert xiiii gld. jaerlicx.

[in marge: Geswore souten van ’t vleys]
Op ’t vertooch van de geswore vinders van de halle dezer stede, omme tot
vergoedinge van ’t souten van ongantsch vleys, daer groote klachten van
zijn gesworen souters ende kennes te wille stellen, die ’t selve vleys souten
ende den tonnen mit een ander merck behalven den burch souden moeten branden
tot seker salaris daer toe te stellen, ende dat zij daer toe voer anderen souden
werden geprefereert etc. Ende ten tweeden omme van elck schaep dat alhier
gestecken wert te mogen ontfangen een oortgen, ofte vermeerderinge van
haer weddens etc. Is hen het eerste geaccordeert, mits dat burgermeesteren ende
schepenen daer op sullen maken een bequame keur, ende dat zij die vinders ende
souters daer voor sullen toevinden een redelick loon ende op het iide dat
burgermeesteren die vleysch houders sullen horen, ende voorts disponeren na behooren.
Adriaen Heyndrixz. rabbi Corn. Lourisz. Kelder ende Harck Jansz. van
Houthum zijn gecommitteert om die stucken bij de deken ende raets van ’t pelsers
gilt overgegeven te examineren, partijen te ontbieden ende daer op te hooren
ende van haer gebesoigneerde rapport te doen.

[in marge: Van opgeve van noch xx ste opte tonnen bier inde forten van de cuynert ende
Blocksijl].
Op huyden den viiien aprilis anno 1595. In communicatie van de vroedschappe geleyt
zijnde, sekere missive van de gedeputeerde raeden van West-Vrieslant ende
’t noorderquartier. Inhoudende verscheydende pointen, daarop in de vergaderinge van de
magistraten den xien dese maent tot Hoorn geleyt, resolutien uytgebrocht sullen
werden. Is op ’t eerste mentionerende dat die Staten van Overijssel boven
die xx ste op die bieren die bij de ontfangers in de schansen van Blocksijl
ende die cuynert geheven worden, nog verpacht hebben andere xxste op te
tonne bier inde selve schansen ende off men die selve op hare sal admitteren
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etc. Is goet gevonden dat de gedeputeerden deser stede te voorsz. dachvaert
gaende haer sullen mogen conformeren den meesten stemmen.
[161 verso]
[in marge: Inninge van de restanten ten platten lande gevallen]
Op’t iie point, metionnerende van de inninge van de restanten, die de ontfangers
in Blocksijl ende die cuynert nocg uytstaende hebben van bieren
ten platten lande gevallen, omtrent alderley ligen ende bamisse lestleden etc.,
is goetgevonden dat men mitte voorsz. inninge sal supersederen.

[in marge: Versoeck van Claes Luytgeszn. Croes an Staten]
Op ’t iiie point, mentionnerende, van Claes Luytges zn. Croes van Enchuysen,
die versoeckt betalinge van sijn schip, hem in Vrieslant bij den vijand affhandich
gemaect etc., is goet gevonden dat men ’t selve versouck in Staten stellen zal.

[in marge: Concept opte successie]
Op ’t iiiie point, mentionnerende van ’t concept van successie, ’t welck bij
dit quartier al in auguste lestleden gearresteert is etc., is goet gevonden
dat men bij ’t selve concept zal persisteren ende dat bij de gedeputeerden van de
respective steden van desen quartiere, op te eerste vergaderinge van
Staten sal worden versoght dat ’t effect van dien dit quartiere
werde geaccordeert.

[in marge: Belangende thollen van Deventer ende Campen]
Op ’t laeste point, mentionnerende wat men sal doen in de saecke
van thollen van Deventer ende Campen etc., is goet gevonden
dat men eenige uuytet collegie tot Hoorn sal committeren die
reysen sullen nae Uuytrecht ende Aemsfoort, ende inquireren off daer
geen uuytsprake en is gevolcht op ’t voorgaende compromis, om
’t selve verstaen hebbende naerder resolutie genomen te werden, ende dat men
van ’t selve seynden die van Amsterdam adverteren zal.

[in marge: Als vande burgermeesteren uit gecommitteerden opten dachvaert tot Hoorn]
Sijn voorts een van de heeren burgermeesteren ende Gerrit Jacobsz. Coren gecommitteert,
op ten dagvaert tot Hoorn te reysen, die voorgaende resolveren
voor advys inne te brengen daer op ende andere voorvallende saeken
te helpen resolveren ende hen te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Wollen wevers een jaer huyshuer]
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Is mede geresolveert,dat men den wollen wevers die selfs meester
oft meer tauwen sullen hebben zijn en haar eygen werck mercken, sal accorderen vrije
woninge off xx gulden in de plaatse van dien, ende die van meerder qualite zijn
nae advenant off die helft meerder tot discretie van burgermeesteren
ende dit voor een jaer.

[in marge: Hogerbeers tot stadtsmedicum aennemen.]
Heeft voorts die vroedschap den burgermeesteren geauctoriseert,
doctorem Petrum Hogerbeers, tot een stadts medicum aen
te nemen op sulcke pensie als burgermeesteren met hem sullen
connen accorderen.

[in marge: Jacob Bosdrager tot zijn huyshuyer xii gl. jaers.]
Is voorts Jacob Corn. zn. Bosdrager die boven die voorgaende xii gl.
’s jaers bij provisie geaccordeert tot zijn huyshuyer xii gl. ’s jaers.
Op huyden den 29 aprilis anno 1595. In communicatie van de vroetschap geleyt zijnde, sekere
missive van de gecommitteerde raden van de Staten van Hollant, daer inne
versoght word tegens den 1en may eenige gedeputeerden in competenten getale mit volcomen
last
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te senden, omme te verstaen die gelegentheyt der saecken so deur die groote
innundatie van ’t opwateren van boven uyt die rivieren comende, niet alleen tot
schaden van verscheyden quartieren van Hollant, maer ooc van Gelderlant, Utrecht
ende Overijssel en vele steden ende staerckten derselver gevallen als anderssins,
eenige saecken inde staet van den lande geoccurreert etc., ende daerop ende alle
voorvallende saecken te helpen advyseren ende resolveren ten meesten dienste van den
lande etc.

[in marge: Doedt Medemblick geautoriseert opten dachvaert in De Hage die saeken die
daervoor gestellt sullen werden te verstaen ende daer op te resolveren.]
heeft die vroetschap geauctoriseert Doedt Jansz. Medemblick,
burgermeester ende Lobbrant Jacobsz. Coren secretaris, omme vanwegen deser stede
op te vergaderinge van de edelen ende steden den 1en may naest comende in Den Hage geleyt
te comperen, die voorsz. saeken te verstaen, daerop ende andere voorvallende
saeken te helpen resolveren, ende hen te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Middelen dienende tot offdoeninge van de thollen van Deventer ende Campen.]
Heeft voorts die voorsz. haere voorsz. gedeputeerden geauctoriseert, om mitte
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gedeputeerden van de andere steden van desen quartiere, ende van Amsterdam,
zo verre die gedeputeerden van Overijssel, Gelderlant ende Utrecht aldaer
comperen, ende eenige subsidien versoecken tot diepinge van de rivieren die occasie
te capteren ende in ’t accorderen van de selve subsidien te stipuleren die affdoeninge
van de thollen, bij die van Deventer ende Campen opgestelt, ende indien deselve
gedeputeerden die voorsz. subidie niet en versoecken, mitten anderen te advyseren
eenige middelen, dienende tot offdoeninge van de vorsz. thollen.

[in marge: Rabbi gecommitteert om met d’ andere steden, an de Staten te versoucken het
effect van ordonnantien op te successien.]
Is voorts Aerian Heyndricxssz. Rabbi gecommitteert, om mitte gedeputeerden
van Enchuysen endeEdam nae Den Hage te reysen, ende an de Staten aldaer,
van wegen dit quartier, volgende die resolutie bij de magistraten tot Hoorn
genomen, te versoucken dat dit quartier werde geaccordeert het
effect van ’t concept gemaact bij ’t selve quartier gemaect ende gearresteert
op te successien ab inte State.

[ in marge: ’t Restant van Bas als ’t borge voor Bel te tonen]
Heeft voorts die vroetschap gehoort hebbende ’t rapport van de visitatoers
geweest hebbende op te rekeninge van den tresorier Dirck van Foreest den
selven tresorier geordonneert te procederen tot inninge van ’t restant
dat Andries Bas off zijne erffgen als borge voor Jan Pieterssz. Bel,
over die pacht van de bier accsijns schuldig is, ende daer van de selve Bas
sekere termijnen al over lange verstreecken gegont zijn geweest.

[in marge: Jan de boden kinderen restant quyt te schonden].
Heeft voorts die vroetschap den kinderen van Jan Ariansz., stadtbode
S.G. om Gods wille quytgeschonden die xxiii gl., viii st., die de selve
Jan van huyshuer van ’t huys in de Geestpoort schuldich is.

[in marge: Van ’t costenptgen een memorybouckgen te houden]
Is voorts goet gevonden dat van nu voortaen gehouden sal worden
een memorybouckgen van alle ’t geene zo van erven, land als
anders bij burgermeesteren verkost wort.

[ in marge: Jan Dircxssz. Schout brieven van recommandatie.]
Is mede geresolveert dat men Jan Dircxssz. Schout zal verlenen
brieven van recommandatie an de camer van de rekeninge, om te
mogen crijgen ’t schoutambocht noch voor sekere jaeren in pachte.

449

[ in marge: Maritgen Kelders eens agterheden.]
Heeft voorts die vroetschap Maritgen Kelders, bagijne, zo in regart
van haer agterheden als in potentheyt, gegont ende geaccordeert extraordinaire
eenst de somme van acht gulden.
[162 verso]

[in marge: Vranck nog als halff jaer tot Leyden te houden. ]
Is voorts goet gevonden, dat men ’t versouck van Pieter Vrank om in
Vrankrijck te reysen, ende sijne promotie aldaer te nemen, mitsgaders de
tale te leren zal afslaen ende geresolveert, dat men hem sal accorderen noch tijd van
ses maenden tot Leyden te studeren, ende hem aenseggen, zo hij middeler tijt sijn
promotie niet en neemt, dat die stadt hem niet langer onderhouden zal.
Also Pieter Vranck zijn promotie alsnoch niet gevordert heeft, zo est hem inde vergaderinge
verder onderhout opgesegt Angeseyt, dat die stede betalen zal die deugdelicke coste tot desen
dage gedaen, ende hem verder onderhout opgeseyt. Actum den 4en january 1596.
[in marge: iiii c gl. jaer.]
Op ’t versouck van de regenten van ’t nyeuwe siekhuys, is goet gevonden
dat men henluyden tot wederseggen tot onderhout van ’t selve siekhuys
in plaetse van de ii c gl. ’s jaers, henluyden voormaels gegont sal laten volgen iiii c gl.
’s jaers, als elcke vendel jaer c gulden, daer van ’t eerste verdere jaer
van de verhoginge verschijnen sal Jacobi naastcomende.

[in marge: Wachtmeesters tractement.]
Is voorts het tractement van de wagtmeester verhoocht, ende stelt van
ii c gld. op ii c L gulden.

[in marge: De meelmolen bij ’t monnicke bolwerck mit riet te decken.]
Is voorts den molenaer bij ’t monnicke bolwecrk geaccordeert, dat
hij sijn moolen zo wel die cap als die voeting mit riet te
decken.

[in marge: Aelbert Corn.zn. Sceepmaker gegunt een schuyer te setten op sijn werff bij ’t
Seggelis.]
Heeft voorts die vroetschap Aelbert Corn.z. Sceepmaker geaccordeert
een schuyer te maken op ten brant op sijn werff, leggende an de noortzijde
van ’t Seggelis, benoorden het Stede land, ende voorts onder andere limitatie, bij
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andre buyten getymmert hebbende overgegeven.

[in marge: belangende ’t different nopende de verpondingen tot Schagen.]
Op huyden den naelaestten juny anno XV c vijff ende negentich. In communicatie
van de vroetschap geleyt zijnde sekere missive van de gecommitteerde raeden
van West-Vrieslant ende ’t Noorderquartier, mentionerende dat die commissarissen
bij de Staten van Hollant ende West-Vrieslant gecommitteert, upten om die regeerders
ende gemeente van Schagen te vereenigen van ’t different tusschen henluyden geresen,
nopende die collectatie van de verpondinge op te aenstaende vergaderinge
sullen rapport doen, ende versoucken dat eenige van de magistraten daerwerts tot Horn
gef geschickt mochte werden, om mit malcander een eenparige resolutie
te nemen, ende in Den Haege inne te brengen, etc. Is die burgermeester Ramp
gecommitteert tot Hoorn te reysen ende aldaer in de vergaderinge van de magistraten
vanwegen deser stede inne te brengen, dat men goet vint, op te vergaderinge
van de Staten in Den Haege, van wegen dit quartier sal verclaren,
(nae dat ’t rapport van de commissarissen gedaen ende geen hope van accoort
bevonden sal zijn) dat die van Schagen in de collectatie van de verpondinge
sullen achtervolgen de voet van ’t redres in desen quartiere geobserveert,
ende dat men daerinne geen overstemminge en begeren te lijden.

[in marge: Dubbelde verpondinge over huysen ende landen.]
Ten selven dage is bij de vroetschap gesolveert, dat men om te
vervallen die quote deser stede in de ommeslach van de verpondinge,
een dubbelden C e penn. zal collecteren over die huysen ende landen
binnen Alkmaer ende die jurisdictie van dien staende ende gelegen.
1en july 1595
Op huyden den eersten july anno 1595. In communicatie van de vroetschap
geleyt zijnde sekere missive van de van de gecommitteerde van de Staten
van Hollant ende West-Vrieslant, in houdende verscheyde pointen ende
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[in marge: Het doen van provisie van coren by die steden voor dese tyt in Staten]
Eerst van die gereserveerde pointen daeronder es off den steden provisie
sullen doen van coren voor den tyt van een half jaer: is goetgevonden
in regart van de hogen prys van de greynen ‘t selve voor dese tyt in Staten
zal stellen.

[in marge: ‘t Versouck van de graeffinne van Aerdenberch]
Op het tweede gereserveerde point nopende die graeffinne van Aerdenberch
die versoeckt dat haere goeden uuyte annotatie ontslagen soude werden:
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is geresolveert dat die gedeputeerden ten dachvaert gaende hare
sullen conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Off d. Pancraes in de vergaderinge van de Staten zal admitteren]
Op ‘t derde point off men doctor Pancraes als pensionares van
Enchuysen in de vergaderinge van de Staten zal admitteren: is geresolveert
dat men den selven doctor Pancraes in de voorschreven [BJ1]vergaderinge
niet en zal admitteren voordat hy tot Enchuysen zyn residentie
zal houden ende van ‘t advoceren affstant gedaen sal hebben.

[in marge: Ordonnantie ende nieuwe instellinge van ‘t collegie theologie tot Leyden]
Belangende die ordonnantie ende wetten op ‘t collegie theologie tot Leyden
geconcipieert ende die nieuwe instellinge van ‘t selve collegie etc.:
heeft die vroetschap haere gedeputeerden ter dachvaert gaende
geauctoriseert haer te conformeren den meeste ofte beste
stemmingen.

[in marge: Clachten van de geïnundeerde waerden]
Beroerende die clachten over die groote schade ende miserie deur die
inundatie gevallen in de Alblasser- ende Crimperwaerden ende andere
byleggende landen etc.: is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede
ter dachvaert gaende haer sullen van de gelegentheyt informeren ende die
verstaen hebbende opte voorschreven clachten sulcx advyseren sullen als zy in
equiteyt bevinden sullen te behoiren.

[in marge: Ordonantie op ten impost van de turff]
Ende belangende die resumptie van de ordonnantie daeroff d’ impost
van den turff voor de anstaende verpachtinge zal dienen verpacht etc.:
is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren
den meeste ofte beste stemmen.

[in marge: Burgermeester Ramp ende H. van Houthum op ten dachvaert]
Syn voorts Frederick Dircxss. Ramp, burgermeester, ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris, gecommitteert op ten dachvaert den iiien deser
maent in Den Haege geleyt te compareren die voorgaende resolutiën voor
advys inne te brengen, daer op ende op alle voorvallende saecken te
helpen resolveren ende hen te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Auditeurs van de rekeningen van Pieter Thomasz.]
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Syn voorts Cornelis Mathysz. Schagen, Jan Claesz. Quintinge, Aerian
Heyndricxss. Rabbi ende Cornelis Jansz. van der Nyenburg Bosgen gecommitteert
omme die rekeningen van Pieter Thomasz., collecteur van de verpondingen,
te horen ende te sluyten.

[in marge: Pieter Thomasz. collecteur van de dubbelden c penning]
Is voorts die voorschreven Pieter Thomasz. geordonneert tot collecteur van de
dubbelden ce penning, over dit lopende jaere geconsenteert op ‘t oude sallaris
ende voorts geordonneert dat hy meteen het Honsboschgelt sal collecteren ende
daervoor tot salaris genieten xv gulden.

[in marge: Rapport van Medemblick ende Coren]
Ten voorschreven dage hebben Doedt Jansz. Medemblick, burgermeester, ende Lobbrant
Jacobss. Coren,
secretaris, rapport gedaen van ‘t gunt op te laeste dachvaert in Den Hage verhandelt
was.
[163verso]

[in marge: Steenhuys, burgermeester, om mitte gedeputeerden van de andere
steden te concipieren seker instructie voor ‘t collegie]
Is voorts Jacob Willemsz. Steenhuys, burgermeester, by de vroetschappe
gecommitteert om te reysen tot Hoorn ende aldaer mitte gedeputeerden van de
andere steden van desen quartiere te concipieren op ‘t behaegen van de magistraten
sekere instructie voor die gedeputeerde raeden in ‘t collegie van
Westvrieslant ende ’t Noorderquartier.

[in marge: Geen eygendom te mogen pretenderen aen graeffven op ‘t kerckhoff]
[in marge: Dat burgemeesteren mitte kerckmeesteren plaetse tot begravinge der doden
ordoneren sullen]
Is mede geresolveert dat men by edict sal verclaren dat niemant
eenige eygendomme sal mogen pretenderen aen eenige graven op ‘t kerckhoff
leggende, al is ‘t so dat eenigen steenen op eenige graven geleyt soude
hebben ende dat die graeffmaker die doden sal mogen begraven daer
hy de plaetse vint. Ende dat burgermeesteren mit kerckmeesteren plaetse
sullen ordonneren om den doden te begraven also ‘t kerckhoff te
cleyn valt, ‘t sy mittet offbrecken van de lose4 ende daertoe employerende
4

Lossing, inlossing van een pand, verpand goed; ook de aflossing van een gevestigde rente; ook het recht
daartoe.
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‘t oude hoffkerckgen off een gedeelte van dien, sulcx zy bequaemste
bevinden sullen.

[in marge: Geen veranderinge te doen van de plaetse totte volmolen geordonneert]
Op te requesten by Quiryn Cornelisz. ende Thys Gaeuwisz. mitsgaders
Aelbert Nannen ende Willem Cornelisz. Olyslager an de vroetschappe overgegeven daerinne sy versoucken, omme die redenen in deselve
requesten verhaelt, dat men die plaetse totte nieuwe volmolen gedestineert
souden willen veranderen ende die op een ander plaetse ordonneren etc.:
is geresolveert dat men daerinne geen veranderinge doen zal
ende dat men haerluiden versouck zal offslaen.

[in marge: ‘t Verbot van traffycke op Duynkercken, Nieupoort ende Grevelingen]
Up huyden den xien july anno 1595 is in communicatie van de vroetschap
geleyt sekere missive van de gedeputeerden deser stede weesende op ten
vergaderinge van de Staten in Den Haege, daerinne zy versoucken het
advys van de vroetschappe op te propositie ende ‘t versouck by de gedeputeerden
van Zeellant an de Staten generaal gedaen ende by den advocaet in de
vergaderinge van de Staten van Hollant ende Westvrieslant voorgestelt,
nopende het verbot van de handelinge ende traffycque op te havenen
van Duynkercken, Nieupoort ende Grevelingen etc., ende by de vroetscap
goetgevonden dat die voorschreven gedeputeerden deser stede sullen anhoren
d’ advijsen van de voorsittende steden ende haer conformeren mitte beste
advysen der selver.

[in marge: Grietgen van Foreest vry huyshuyer ende c gulden ‘s jaers]
Is voorts Grietgen van Foreest, weduwe van Evert Heyndricxss., dienaer
des godlicken woorts, op haer versouck by de vroetschappe gegont
zo in regart van de diensten by haer saliger man den stede den tyt van xiii
jaeren gedaen als ten aensiene van de diensten by mr. Nanning van Foreest,
haer vader, den stede lange jaeren beweesen ende om andere consideratiën voor
den tyt van ses jaeren, beginnende te lopen nae dat jaerpensie haer
by burgermeesteren nae haer mans overlyden geaccordeert geyndicht sal syn,
vrye huyshuyer off vyftich gulden daervoor ende c gulden ‘s jaers tot haer
ende haer ses cleyne kinderkens onderhout.
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[in marge: Generale visitatie van ‘t brantgereetschap]
Op ‘t versouck van de emmerluyden omme hebben generale visitatie van het
brantgereetschap is ‘t selve by de vroetschap goetgevonden ende
geresolveert dat die eerstdaechs gedaen zal worden.
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Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert omme tot advanchement van de
neringe van ‘t wollenwevers haer gelove te interponeren voor xii
off xiii gulden aen wol, die eenige wollenwevers hier corteling
gecomen zynde ende geen middel hebbende van versekertheyt te connende stellen, coopen
sullen. Ende oic voor sommige andere wevers hier een wyltyts
geweest hebbende, mits van de selve hier een wyltyts geweest
hebbende, nemende in oostagie selver wollen lakenen tot gelyck
somme off daeromtrent. Ende voorts dat men een segel sal
laten maken om te slagen an de lakenen an de w die ‘t selve
segel begeren, ter tyt toe die volmolen gereet zal zyn ende die gereet
zynde, dat alle lakenen ‘t selve segel heb sullen moeten hebben ende dat dan
wardens gestelt sullen worden.

[in marge: Eenige erffen van ‘t monickenerff te vercopen]
Syn voorts mede burgermeesteren geauctoriseert om eenige erven van
‘t Minenbroerserff te mogen vercopen mit die conditie dat men daerop sal moeten maken bequame woningen.
[in marge: Drie predicanten te houden; mitte beroepinge op Loumanne/Laumanne gedaen,
voorts te varen; absolutelick mit Jodoc van Laren te handelen]
Up huyden den ven augusti anno 1595 is op ‘t versouck van de kerckenraet by de vroetschappe goetgevonden dat men volgende voorgaende
resolutie drie predicanten zal houden; ende tot dien eynde voortgaen
mitte beroepinge op Jacobo Loumanne/Laumanne gedaen; ende oic absolutelick
handelen mit Jodocus van Laren5, dienaer des godlicken woorts tot
Armuyden voortyts beroepen zynde. Ende zyn totte handelinge mitte
voorschreven Jodocus by de vroetschappe gecommitteert omme tot Armuyden te
reysen ende hem eyntelick aen te nemen op sulcke gagie ende conditiën als zy sullen
comen te wegen brengen: Doedt Jansz. Medemblick, burgermeester, ende
één uuyten kerckenraet.
[in marge: Dat men Pieter Thomasz. totten ontfanck van de ce penning zal constringeren]
Belangende ‘t versouck van Pieter Thomasz., versouckende dat hem het
oude salaris dat andere collecteurs van de ce penning genoten hebben
hem toegevoecht soude werden off ontslagen te weesen van des gasthuijsdienst etc.: is hem ‘t selve offgeslagen ende goetgevonden dat burgermeesteren
voorgaende resolutie by de vroetschap genomen sullen effectueren ende hem
by sekere pene totte collectatie van de ce penning constringeren.

[in marge: Niclaes Holbeeck]
5

Jodocus van Laren, intrede 1585 in Arnemuiden vanuit Antwerpen, uittrede 1608 naar Vlissingen
http://www.hervormdarnemuiden.nl/gemeente/predikant/
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Aengaende Niclaes Holbeeck die versouckt betalinge van twee gotelingen
hem toebehorende ende in de stadt gelaten; ten versoucken van de burgermeesteren
van de jaere 73 in de stadt gelaten etc.: is goetgevonden dat burgermeesteren
sullen spreken die burgermeester Aelbert Cornelisz. Comans ende uuyt hem
verstaen wat kennisse hy heeft van ‘t voorschreven geschut. Ende oic dat zy den selven
Holbeeck sullen offvragen off hy oic voormaels instantie gedaen heeft
om betalinge te hebben. Ende sulcx niet verstaende, dat men hem geen
betalinge zal doen, dan connen hen burgermeesteren consenteren mit een pont
twee off drie tot zyn t’ eersten dat zy ‘t selven alle gevalle wel
sullen mogen doen.
[164verso]
[in marge: D’ instructie te arresteren]
Up huyden den ixe augusti anno XVC vyff ende ’t negentich, in communicatie
geleyt zynde sekere missive van de gedeputeerde raeden van Westvrieslant
ende ’t Noorderquartier, inhoudende verscheyden pointen: is op ‘t eerste point,
mentionerende van de instructie voor den voorscheven raeden geconcipieert, goetgevonden dat die gedeputeerden dese stede ten dachvaert gaende die
selve sullen helpen arresteren, mits dat uuyt die selve gelaten
sullen werden die regulen by de vroetschap gesubuerguleert6, mentionerende
van de acte by zyne Extie gegeven op ‘t teyckenen van de ordonnantiën.

[in marge: Off men alle bescryvingen tot Hoorn eenige gedeputeerden senden sullen]
Op ‘t iie point, mentionerende van resolutie te nemen van dat die
steden tot Hoorn bescreven zynde eenige gedeputeerden sullen seynden,
op sekere pene sonder haere gedeputeerden in de collegie zynde last te
geven etc.: is goetgevonden dat men ‘t selve sal affslaen doch dat die
gedeputeerden ter dachvaert gaende by monde verclaren sullen dat men in desen
alle discretie gebruycken sullen.
[in marge: Een woninge in Den Hage voor dit quartier te copen etc.]
Op ‘t iiie point, mentionerende van een bequame woninge in Den Hage te
copen ten eynde die gedeputeerden van de steden deser quartiere aldaer
bescreven zynde by den anderen souden mogen gaen logeren etc.: is ‘t selve
voorstel by de vroetschap goetgevonden.

[in marge: Die van Schorel tot opmakinge van haer kerckclock ende uuyerwerck
te bate te comen iiiic gulden]
Op ‘t iiiie point, meldende van die van Schorel de versoucke dat
haer kerckclock ende uuyerwerck by ‘t gemeen lant opgemaect soude
6

bedoeld wordt: gesubreguleert
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werden etc.: is goetgevonden dat men henluyden ten syne voorschreven sal accorderen iiiic
gulden
eens, doch dat dye gedeputeerden deser stede haer sullen mogen conformeren
den meeste stemmen.
[in marge: ‘t Versouck van oom Thys aff te slaen]
Op ‘t ve point, mentionerende van oom Thys die versouckt dat men
in rekeninge getreden soude werden van de diensten van syn schip anno
75 op d’ Eemse gedaen etc.: is goetgevonden dat men ‘t selve zal
offslaen.

[in marge: Die van Wormer ende Gisp versoeckende gratie in de verpondinge aen de
Staten van Hollant te renvoyeren]
Op ‘t vie point, raeckende die van Wormer ende Gisp die versoucken in
regart van de schade by haer deur den brant geleden gratie in de
verpondinge etc.: is goetgevonden dat men henluyden sal renvoyeren an de
Staten van Hollant ende Westvriesland.

[in marge: ‘t Versouck van Jelmer Pietersz. van Bolswaert]
Op ‘t viie point, meldende van Jelmer Pieters van Bolswaert die
versouckt betalinge van ses maenten xiiii dagen dienst by syn schip in de jaere
76 den lande gedaen etc.: is goetgevonden dat men ‘t selve in state
zal stellen.

[in marge: ‘t Lant daer die schans van ‘t Calff op leyt te betalen]
Op ‘t viiie point, mentionerende van sekere personen versouckende geconsenteert te
werden van ‘t lant dat die schanse van ‘t Calff op geleyt is: is goetgevonden
dat men ‘t lant totte daer die voorschreven schans op leyt en dat totte grachten vandien
verdolven es
betalen zal, mits dat anderen van gelycke nature synde oic betaelt sullen werden.

[in marge: Die huysen in de schans tot Wieringen te vercopen]
Op ‘t leste point is goetgevonden dat men die huysen in de schanse van Wieringen
‘t gemeen lant toecomende zal vercopen.
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[in marge: Steenhuys opten dachvaert tot Hoorn]
Heeft voorts die vroetschap gecommitteert Jacob Willemsz. Steenhuys,
burgermeester, opten dachvaert den xien deser tot Hoorn geleyt, te compareren,
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die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daerop ende andere
voorvallende saecken te helpen resolveren ende hem te conformeren den
meesten stemmen.

[in marge: ordonnantie van ’t pelsersgilde]
Heeft voorts die vroetschap geavoyeert ende gearresteert die
nieuwe ordonnantie bij de gecommitteerde van de vroetschap geconcipieert.

[in marge: die van Zeellant tot reden te brengen]
Up huyden den lesten augusti anno XVC XCV in communicatie van de
vroetschappe geleyt zijnde sekere missive van de gedeputeerden van de
Staten van Hollant ende Westvrieslant mit sekere bygevoechde
pointen daerop in de vergaderinge van de Staten van Hollant
den iiiien deser toecomende maent resolutie ingebracht sal werden
ende eerst van de gereserveerde pointen, te weeten off men zal
revocatie doen van ’t provisioneel accoort mit die van Zeellant
gemaict ende wat middelen men bij der hant sal nemen om die van
Zeellant tot reden te brengen zoverre die hoope bij die van Zeellant gegeven

[in marge: d’ affrekeninge van de graeff van Hogenlo]
van de eenpaericheyt van de convoyen etc. failgeert. Oick van de grave van
Hogenlo die versoeckt dat eyntelick op syn prententien ende affrekeninge

[in marge: off men Petrum Bartium tot subregens zal anneemen]
mochte werden gedisponeert, mitsgaders van Petro Bartio, geweest
hebbende subregens in den collegie theologie tot Leyden, off men dieselve
weder sal aennemen off een ander in syn plaetse ende oic van de heere van

[in marge: die heerlickheyt van Vianen]
Brederoede die versouckt dat die heerlickheyt als die van Vianen soude
verclaert ende erkent worden voor een vrye heerlickheyt als die van oude tyden
geweest es etc., heeft die vroetschap haere gedeputeerde, ter voors.
dachvaert gaende, geauctoriseert haer te conformeren den meesten ofte
besten stemmen.

[in marge: ’t verbot van de toevoer van de greynen op vyanden lant te continueren]
Is mede goetgevonden dat men ’t verbot van de uuytvoer van
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greynen op vianden landen zal continueren ende daerop
scharp regart nemen.

[in marge: bedichtinge by die van Oostzanen versocht]
Aengaende die bedichtinge by die van Oostzanen versocht is goetgevonden dat die gedeputeerde deser stede, ter dachvaert reysende,
haer sullen reguleren nae die resolutie van de vroetschappe voormaels op die voors. saecke genomen.

[in marge: resumptie van ordonnantien opte gemeene middelen
en van de ordre gemaict opte veylinge van der zee]
Beroerende die resumptie van de ordonnantien van de gemeene
middelen, mitsgaders die resumptie van de ordre gemaict
opte veylinge van der zee om beter tegens die roveryen te
versien etc., heeft die vroetschap geauctoriseert haere gedeputeerden, ter dachvaert gaende, haer te conformeren den
meeste ofte beste opinien.
[165 verso]
[in marge: lysten, placcaten ende ordonnantien opte convoyen ende licenten]
Belangende de lysten, placcaten ende ordonnantien van de convoyen ende
licenten om op dieselve naerder te letten, adviseren ende resolveren ten eynde
dieselve te beter eenpaerlick achtervolcht mogen werden, is geresolveert
dat die gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren den meesten
ofte beste stemmen.

[in marge: die extraordinaris calamiteyt deur die inundatien geleden mitte
extraordinaris middelen te rechten]
Beroerende die schaden by de landen geleden deur die groote inundatien
in martio lestleden gevallen over den Alblasserwaert, Crimpenerwaert,
die landen van Arckel, Althena, Heusden ende andere daer aenpalende
ende ’t verlies van de gemeene middelen ende verpondinge aldaer ende deur die
reparatie der affgewoeyde fortifficatien etc., die bedragen omtrent iic m gulden,
sulcx dat deur middel van dien die bewillichde lasten voor den lopende
jaere uuyte middelen daertoe gedestineert niet en connen worden
vervallen, maer dat die voors. extraordinaris calamiteyt mit andere
extraordinaris middelen sal moeten werden gerecht, daerop notelick dient
gelet ende geadviseert om alle confusien te voorcomen, heeft daeromme
die vroetschap haere gedeputeerden, ter dachvaert gaende, geauctoriseert
haer dienangaende te mogen conformeren den meesten ofte
beste stemmen.
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[in marge: kerckelicke ordonnantie te resumeren op rapport]
Aengaende die kerckelick ordonnantie ende op deselve eyntelick te
adviseren ende resolveren tot vermydinge van alle misverstanden
ende disordren etc., is goetgevonden dat die gedeputeerden deser
stede, ten dachvaert reysende, mitte gedeputeerden van de edelen ende andere steden
dieselve kerckelicke ordonnantie sullen resumeren ende den vroetschap
daervan rapport doen.

[in marge: die cortinge van de renten te verminderen]
Belangende die cortinge van de lossrenten ende lyffrenten off men dieselve geheelick sal doen cesseren off wat verminderen, is
goetgevonden dat men dieselve sal verminderen sulcx dat men
in de plaetse van xv stuvers niet meer als x stuvers sal corten van ses
guldens ’s jaers losrenten ende lyffrenten de helft minder ende dat men
van brieven, ’t sy oude ofte nieuwen, daerinne vry gelt
belooft es, geen cortinge zal doen.

[in marge: Teylingen ende Houthum opten dachvaert in Den Haege]
Syn voorts die burgermeester Pieter van Teylingen ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris, gecommitteert opten voors. dachvaert te
reysen, die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daerop
ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hen te conformeren den
meesten off beste stemmen.

[in marge: rapport van Ramp ende Houthum]
Ten selven dage hebben die burgermeester Frederick Ramp ende Harck
van Houthum, den secretaris, den vroetschappe rapport gedaen
van ’t gundt opte laest voorgaende dachvaert gehandelt was.
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[in marge: doctor Pieter van Foreest tot medicum aen te nemen]
Heeft voorts die vroetschap den burgermeesteren geauctoriseert omme doctor
Pieter van Foreest tot stadtsmedicum aen te nemen zoverre zy
denselven daertoe verwilligen connen mit een pensie van tweehondert gulden ’s jaers mit vryheyt van stadtsacchysen ende daertoe
noch voor zyn off opbreecken ende hem te transporteren tot hier iic off
iiic guldens eerst.

[in marge: visitateurs van de rekeninge van de jaere 94]
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Up huyden den xxiiiien octobris anno 1595 syn by de vroetschap, collegialiter
vergadert zynde, gecommitteert Jan Cornelisz. Comans, Cornelis Mathysz. Schagen,
Aerian Heyndrixss. Rabbi, Jan Claesz. Quinting, Cornelis Heyndrixss.
Boom ende Cornelis Jansz. van der Nyenburch, schepen, tot visitatoers van de rekeninge
van Dirck van Foreest als tresorier van de jaere XCIIII, mitsgaders
van de fabryck van deselven jaere.

[in marge: den fabryckmeesteren van de jaere XCIIII elcx 60 gulden]
Is voorts den fabryckmeesteren in regart den fabryck van deselve
jaere XCIIII zeer hoech lopende es ende veel moeyten daerinne gevallen
zyn, voor dat jaer geaccordeert tot haer salaris het ordres daerinne begrepen elcx ’t sestich gulden.

[in marge: provisie van rog te doen]
Is mede by de vroetschap goetgevonden dat men sal doen copen
uuyte beurse van de stadt tot behoeff van de armen veertich lasten
rogge ende dat burgermeesteren de penningen daertoe nodich op renten
sullen mogen lichten tot laste van de stadt ende voorts dat men den burgerie
zal belasten zoveel provisie van rogge te doen als zy ruymelick
tot onderhout van haer huysgesin sullen behoeven tot Pynster
naestcomende.

[in marge: dat burgermeesteren haer gelooff mogen interponeren voir die wollenwevers]
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert omme vanwegen deser stede
haer gelove te interponeren voor die wollenlakenmakers tot sulcken somme toe als zy tot
advanchement van de neringe in alle discretie bevinden sullen te oirbaelickst
te zyn ende heeft geavoyeert ’t geene by burgermeesteren dienaengaende
alrede es gedaen.

[in marge: van de Schaerdammer sluys]
Is voorts goetgevonden dat men die voeginge by die van Graft,
Ryp ende Schermer van burgermeesteren versocht om gesamenderhant
an de die van de uuywaterende sluysen te versoecken dat zy den sluys in de
Schaerdammer sluys dyck open wilden maken, sal offslaen ende dat niettemin
de gedeputeerde deser stede, die opte vergaderinge van de hooftingelanden
van de uuytwaterende sluysen sal compareren, voor advys sal inbrengen
dat men den voors. sluys boven open zal maken.

[in marge: rapport van Teylingen ende Houthum
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Hebben voorts Pieter van Teylingen, burgermeester, ende Harck Jansz. van
Houthum, secretaris, den vroetschappe rapport gedaen van ’t gundt
opte laeste dachvaert in Den Haege was verhandelt.
[166 verso]
[in marge: geen rog noch tarwe uuyt te voeren laten ende ’t selve mitsgaders van de provisie
die de burgers doen sullen by clockegeslach adverteren te doen]
Up huyden den iiien novembris anno 1595 is by de vroetschap, collegialiter
vergadert zynde, geresolveert dat men voor dese tyt geen greynen van rog
nochte tarwe uuyt dese stede zal laten voeren dan alleen den huysluyden,
voor elck huysgesin een sack, ende dat men ’t selve mitsgaders oic
dat die burgers van eenich vermogen zynde, provisie sullen doen van rog ofte
tarwe voor soveel als zy voor haer huysgesin tot Pynster naestcomende
sullen behoeven by clockegeslach eenen yegelyck adverteren s zal.

[in marge: assistenten van burgermeesteren]
Syn voorts Jacob Dircxss., Cornelis Janss. van der Nyenburch, out-burgermeesteren, ende
Cornelis
Mathyss. Schagen, out-schepen, gecommitteert om burgermeesteren te assisteren
zo om te voors. resolutie te helpen effectueren als verder provisie voor den
stede te doen.

[in marge: penningen tot copinge van rog op interest te lichten]
Syn oic burgermeesteren geauctoriseert om d’ penningen tot copinge van rog
oft tarwe, nodich zynde op interest te lichten, tot laste van de stede.

[in marge: dat die stede die tarwe in ’t water ende opte solders leggende, aen haer sal nemen]
Voorts dat die stede die tarwe in ’t water ende opte solders leggende,
zal aen haer nemen ende an den burgers vercopen voor sulcken prys als
die ingecoft zal zyn.

[in marge: concept van de successien]
Up huyden den xxven novembris anno XVC vyff ende ’t negentich in communicatie
van de vroetschap geleyt zynde sekere missive van de gecommitteerde raden van de
Staten van Hollant mit sekere bygevoechde pointen daerop in de
vergaderinge van de edelen ende steden van Hollant ende Westvrieslant den
xxviien deser maent in Den Haege geleyt, resolutie ingebrocht sullen werden,
eerst belangende die pointen opte laeste dachvaert niet eyntelick affgedaen,
is zoeveel ’t point van de successien angaet, goetgevonden dat men ’t advys
van de raden in wiens handen die concepten gestelt zyn, zal verwachten ende zo ’t selve
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dese anstaende dachvaert niet voor en compt dat men insisteren zal dat die raden
daervan haer advys sullen overleveren opdat die saecke ten eynde gebracht
mach worden sonder dat men nochtans die consenten hiermede zal limiteren.

[in marge: cortinge van de renten ende kerckelicke ordonnantien]
Aengaende die cortinge van de renten mitsgaders die kerckelicke ordonnantien
heeft die vroetschap gepersisteert by de resolutien by haer dienaengaende
den lesten augusti lestleden genomen.

[in marge: beroerende de echtmydinge]
Belangende d’ampliatie van de ordonnantie opte politie beroerende die echtmydinge
is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede sullen hoiren het advys
van de raet ende daerop nemen rapport.

[in marge: d’achterdichtinge by die van Oostzanen versocht]
Beroerende die achterdichtinge by die van Oostzanen versocht, is goetgevonden dat men sal persisteren by de resolutie voormaels desen angaende
genomen.

[in marge: beleyt van ’t oorloge te water]
Aengaende ’t beleyt van de oorloge te water etc. is goetgevonden dat
die gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren den meesten ofte
beste stemmen.
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[in marge: voor het ancomende jaere 96 in te willigen gelycke contributien als in desen
lopende jaere]
Belangende die consenten voor den aenstaenden jaere versocht tot directie
van der oorloge te water ende te lande ende die middelen daertoe nodich
volgende die propositie van de heeren Raeden van Staten ende die brieven van de
heeren Staten Generael ende Zyne Extie.. etc., is by de vroetschap, insiende de
hoge noot ende om die redene in de voors. propositie ende brieven vervaet,
goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede, ter dachvaert gaende, voor het
toecomende jaere van XCVI sullen bewilligen in gelycke contributien als in desen
lopende jaere XCV es gedaen, als te weetenene in de iic duysent gulden
ter maent ordinarie ende ixc duysent ende noch vc duysent, beyde extraorordinarie, over die vier contribuerende provintien ende bovendien in tweemael
cm gulden tot assistentie van Coe. Mat. van Vranckryk ende daertoe noch
ineens cm gulden tot fortifficatie van de frontieren ende provisie van
vivres die men in deselve doen sal ende omme die quote van
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Hollant ende Westvrieslant te vinden in de voors. contributien, dat men zal
bewilligen in de continuatie van de gemeene middelen in gelycke verpondingen ende over gelycke limitatie als in den voorleeden jaere in de generaelen impost
op den soute in den convoyen ende licenten.

[in marge: impost van de wollen lakenen]
Aengaende d’impost van de wollen lakenen etc. is goetgevonden dat men deselve zal continueren ende verpachten op gelycke voet als die in voorgaende
jaeren ende oic dit lopende jaere XCV verpacht es ende dat men daerinne
geene veranderinge doen en zal.

[in marge: verhoginge van de impost van wijnen offgeslagen]
Beroerende die verhoginge van de x gulden impost van de wynen tot x gulden opte
aem Rinsche off Spaense wyn ende Franse wyn nae advenant tot laste
van de tappers, es goetgevonden dat men ’t selve zal offslaen.

[in marge: verhoginge van de impost opten consumptie van ’t sout off te slaen]
Die verhoginge versocht opten impost van de consumptie van ’t sout
is mede offgeslagen ende goetgevonden om te proponeren dat xiiii gulden
gestelt soude werden op ’t c groff sout dat in de vischerie gebruyct
wort.

[in marge: impost opte processen]
Van te besnyden die menichfuldige processen ende tot dien eynde opte selve
te stellen sekere impost etc. is goetgevonden dat men op elck proces
bedragende l gulden ende daerenboven zal stellen een gulden ende van c gulden
ende daerboven twee gulden tot vervallinge van t’cort in de quote.

[in marge: impost op ’t dragen van de zyde fluwelen clederen]
D’impost die men stellen soude op ’t dragen van goude, silveren, fluwelen
ende zyden acconstrementen etc. is offgeslagen.
Syn voorts Jacob Willemsz. Steenhuys, burgermeester, ende Harck Jansz.
van Houtum, secretaris, gecommitteert opten dachvaert voors. vanwegen
deser stede te compareren, die voorgaende resolutien voor advys inne te
brengen daarop ende op alle ’t geene tot goede beleydinge van des lants
saecken mitte meeste sekerheyt bevonden sal worden nodich te weesen zowel
omme binnen ’s lants goede ordre te stellen ende t’onderhouden als oic omme te voorsien
tegens alle gewelden ende practycken die tot nadeel van de lande voorgenomen
souden mogen werden ende voorts op alle voorvallende saken sulcx als tot dienste
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der landen sal bevonden worden te behoiren.
[167 verso]
[in marge: van de stede rog te laten backen]
Up huyden den xiiiien decembris anno 1595 is by de vroetschap, collegialiter
vergadert zynde, geresolveert dat men van de stede rogge sal laten backen
voor den armen ende de broden geven voor seven stuvers.

[in marge: die broden weder dingsdaechs te setten]
Is voorts geresolveert dat men die roggenbroden alhier alle weecken
op dingsdach sal stellen op alsulcken pryse als die sondaechs tot
Amsterdam geset sullen syn ende by een keure verbieden dat niemant
die broden hoger noch minder en sal geven.

[in marge: het bruggetgen in de treckwech tot wederseggen]
Is voorts Cornelis Cornelisz. ende Claes Jansz., pannebackers, gegunt
dat het bruggetgen by haer in de treckwech geleyt, sal blyven
leggen tot wederseggen van de vroetschap, mits dat zy ’t selve
bruggetgen solange sullen houden in reparatie ende zo gebruycken dat niemant
daerby vercort wort.

[in marge: Maritgen Gerritsdr. te betalen die xxxii gulden haer van ’t Jon Hoff resterende]
Op ’t versouck van Maritgen Gerritsdr., weduwe van Nanninck Adriaensz.
in Coelen, is geresolveert dat burgermeesteren haer die xxxii gulden die
zy van ’t Jonge Bagynhoff eysschende es, sullen betalen zoverre zy by haer
regyster doet blycken dat haer dieselve noch deuchdelicken competeren.
[aanvulling in marge: Opten 4 january 96 es ’t versouck van Maritgen Gerritsdr.
by de vroetschap, naedat hy haer regyster gesien hadde, offgeslagen.]

[in marge: wollenwevers]
Opte requeste van de wollenwevers is geresolveert dat burgermeesteren
van ’t stadtswegen sullen betalen ’t gundt an de wol by de wollenwevers gecoft ende daervoor die stadt borge es, noch ontbreeckt
onder sulcke versekertheyt als hy connen crygen ende dat burgermeesteren
geen verder borge en sullen worden dan nae voorgaende consent
van de vroetschap.
[in marge: Pieter Pary een van de vc gulden een jaer langer gegont te houden]
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Op ’t versouck van Pieter Pary, stametwercker, omme te hebben
vergoedinge van de interest by hem geleden deur het onberen van de
weesejongen die hem by de vroetschap was belooft geleden,
is geresolveert dat men hem borge gestelt hebbende voor die vc gulden
die de stede hem bygeleyt heeft naedat die twee jaeren van de
laeste penningen hem verstreckt, geeyndicht sullen weesen, hondert gulden
een jaer noch sal laten houden.

[in marge: Bronckhorst versouck off te slaen]
Op ’t versouck van jonckheer Andries van Bronckhorst om betalinge
te hebben van de landen hem offgenomen ende in de vergrotinge deser
stede tot die wallen, grachten ende cingelen te verdolven, daervan hy
presenteert het different off hy daervan behoirt gecontenteert te werden
off niet te stellen tot verclaringe van rechtsgeleerden etc., is geresolveert
dat men zyn versouck ende presentatie sal offslaen.

[in marge: der bagynen alimentatie elcx v gulden verhoocht]
Is mede geresolveert dat men die alimentatie van de
bagynen elck vyff gulden verhogen zal, ingaende ende beginnende
loop te nemen 1e january XCVI.
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[in marge: Die contrefeytinge van dese stadt in een coperen plaet te doen snyden]
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert omme, volgende ’t versouck van
Jan Franchois le Petit, hystoriscryver, wonende tot Middelburch,
te laten snyden in een coperen plaet tot stadts costen die contrefeytinge
deser stede ten eynde die in de cronica, die hy onder handen heeft,
gestelt mach werden ende sy hem mit een geschenck sullen mogen vereeren
ende hem subministreren eenige dingen, die men tot illustratie deser
stede bevinden zal te dienen.

[in marge: Cornelis Apteker]
Op ’t versouck van Cornelis Apteker is geresolveert, dat burgermeesteren mitte
burgermeesteren der stadt Haerlem sullen spreken ende zoverre zijluyden denselven
Cornelis Apteker in de plaetse van den lijffrenten willen laten gebruyken
die tuyn dien hij gebruyct mittet coebochgen ende een gansch tot ande wech,
zo lange totdat die kinderen, op wiens lijven die lyffrenten gestelt zyn,
leven ende langer niet, dat burgermeesteren deser stede daerinne mede
sullen moegen bewilligen, maer verder noch anders niet.
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[in marge: Een derde part van den convoyen ende licenten te verpachten]
Up huyden den xvi decembris anno 1595 is by de vroetschappe, gehoirt hebbende
’t rapport vanden burgermeester Steenhuys, geweest hebbende op ten dachvaert
in den Hage, goetgevonden, dat men sal scryven aen Harck Jansz, secretaris,
dat hy vanwegen deser op te vergaderinge van den Staten inden Hage
zal inbrengen, dat wij goetvinden, dat een derde part van den convoyen ende
licenten verpacht worde op sulcke ordonnantie als bij den gedeputeerden van den
edelen ende steden goetgevonden ende daervan gemaict zal worden.

[in marge: Impost op te processen]
Belangende d’impost, die gestelt soude werden op te processen, als te weten op te
processen bedragende l gulden ende daerboven xx ͤ ende c gulden ende daerboven twee
gulden
ende wanneer geappelleert wort an den hove provintiael die helft meerder
ende zo geappelleert wort an den hogen rade noch die helft meerder, maer
dat in actione reali die processen beneden de c gulden in de eerste instantie
vry soude zyn, etc., is goetgevonden, dat Harck Janss., secretaris, in denselven impost sal mogen bewilligen ende hem conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Impost op ’t dragen van goude syde lakenen]
Beroerende d’impost, die gestelt soude worden op ’t dragen van den goude lakenen,
is geresolveert, dat men in desen impost niet verder bewilligen sal dan
op diegeene, die geheele accontrementen dragen van goude, silver, syde
ofte fluweel ende met die meer als een boort van gout, silver, fluweel ofte
zyde dragen ende dat niemant exempt zoude zyn dan die in dienst van
oorloge zyn te water ofte lande, die van den oude adel ende die hoge ende proviciale raden.

[in marge: Cortinge van renten]
Aengaende die cortinge van den renten is geresolveert dat men geen cortinge sal
doen als in de brieven, ’t zy oude ofte nieuwe, vry gelt belooft es ende
voorts dat Harck Jansz. in ’t vorder sal conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Placcaet op te vagabonden]
Belangende ’t placcaet, dat gemaict sal worden op ten vagabonden, is goetgevonden, dat Harck Jansz. hem sal mogen conformeren den meeste
stemmen.

[in marge: Gerrit Coren gekontinueert]
Up huyden den xxix ͤ decembris 1596 is Gerrit Jacobss. Coren by de meeste
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stemmen van den vroetschap gecontinueert in ’t collegie tot Hoorn voor
het aenstaende jaere XCVI

[168 verso]
[in marge: ’t Placcaet van den munten te renoveren]
Up huyden den iii ͤ january anno 1596 is bij de vroetschap, collegialiter
vergadert zijnde, geresolveert, dat men volgende het scryven van den heren
Staten opten x ͤ deser maent january zal renoveren het placcaet van den
munte.
[in marge: ’t Placcaet op te pauselicke superstitien te executeren ende op te verdre excessen
keuren te maken]
Is mede geresolveert, dat men oick volgende ’t scryven vanden heren Staten
dat men ’t placcaet op ’t stroyen van eenige seditieuse boecken , gescriften ofte
refereynen, het doen der missen ende andere pauselicke superstitien, etc. gepubliceert,
zal doen executeren ende voorts dat schout, burgemeesteren mitte gerechte opte
verdere excessen daervan ’t placcaet geen mentie maect sullen concipieren
sekere keuren ende die den vroetschappe communiceren om daernae op te
selve sekere resolutie genomen te werden.

[in marge: Voor die wollen lakenenmakers haer gelove tot interponeren]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert voor den wollen lakenmakers
haer gelove van stadtswegen te moegen interponeren voor een bale
wol die sy copen sullen ende oic voor andre ter somme van viii ͨ off x ͨ gulden,
mits nemende goede versekertheyt van lakenen ofte anders zo veel
haer mogelick zal zijn.

[in marge: Ordonnantie voor den staelmeesters]
Op te requeste van de staelmeesters is geresolveert, dat zy die
lakenen, die geblaeuwt zyn sullen mogen steken ende oic dat die
verwers als zy eenige lakenen prezenteren om gestaelt te worden
ende het stael niet mogen halen verbeuren sullen voor ‘d eerste reyse
v stuyvers, voor de tweede reyse x stuyvers ende derde reyse xx stuyvers ende dat geen
verwers, noch haer knechts, in ’t stalen present sullen mogen wezen; des sullen
die staelmeesteren eet doen dat zy haer getrouwelicken sullen quyten
ende de verwers niet onbehoirlick verperen.

[in marge: De alimentatie van Jan Lambertss. ende Ghysbert Heyndricxss., conventualen tot
Blockert, verhoocht]
Is voorts die alimentatie van Jan Lambertss. van Amsterdam,
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ertyt conventuael van ’t reguliersconvente in Blocker
buyten Hoorn, xxv gulden verhoocht ende gestelt van clxxv gulden op ii ͨ gulden
ende die alimentatie van Ghysbert Heyndricxss., mede conventuael aldaer, nae advenant.

[in marge: Meester Aelbert ende meester Gerrits pensie elcx xxv gulden verhoocht]
Is voorts het pensioen van meester Aelberts Harmansz.
ende van meester Gerrit Toercost, schoolmeesteren, elcx xxv gulden verhoocht.

[in marge: De pensie van den boeckdrucker xxv gulden verhoocht]
Is voorts die pensie van den boeckdrucker mede xxv gulden verhoocht
ende van l gulden ‘s jaers gestelt op lxxv gulden ’s jaers tot wederseggen
van den vroetschap.
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[in marge:’t Loon van den meters verhoocht]
Is den meters van elck sac souts beneden de xxv sacken geaccordeert
in de plaetse van een penning een duyt tot lasten van den excyser ende den storter mede
in de plaetse van een penning een duyt tot laste van den panneman ende voorts van ‘t
inschoppen van ’t groff sout in de plaetse van x stuivers van ’t hondert xii stuivers
ende voorts een last rog die bij een coopman tot verscheyden plaetsen
ende aen verscheyden ****n gelost wort twee blacken boven ‘t ordinaris loon, zowel voor den meter, die ’t selve van die die het levert als den storter
die van die ontfanckt betaelt zal werden.

[in marge: Die stede broot voor ses stuivers]
Up huyden den xvii ͤ january anno XV ͨ XCVI is by de vroetschap geresolveert, dat men van nu voortaen het stede broot aen diegeene, die angeteyckent syn, zal uuytdeylen om ses stuyvers.

[in marge: Van den seven maenden costgelt van Cornelis Pieterss., studerende tot Leyden
ordonnantie te passeren]
Is voorts geresolveert, dat burgermeesteren van den seven maenden
costgelt, die de tresorier Foreest tot behoeff van Cornelis
Pieterss., die zoon van Pieter Cornelisz., predicant, studerende tot Leyden,
verstreckt heeft, ordonnantie sullen passeren teneynde hem dieselve
in uuytgeve zyner rekening gepasseert mogen werden.

[in marge: Uuyt den rector te verstaen off daerin nyemant in is in de schole, die men tot
Leyden in ’t collegie souden mogen schicken]
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Voorts een mede geresolveert, dat burgermeesteren den rectoor sullen spreken
ende van hem onderstaen off daer geen ingenia in der schole en zyn,
die men in de beurse tot Leyden soude moegen schicken om in der
theologie te studeren, volgende ’t scryve van den curateurs ende regent
van den collegie der theologie tot Leyden ende yemant bevunden, dieselve
aldaer te seynden

[in marge: Cornelis Pieterss. voor 2 off 3 jaeren tot onderhout van zyn studien lx guldens]
Is mede goetgevonden, dat men Cornelis Pieterss., die zoon van Pieter Cornelisz,
predicant, noch den tyt van twee off drie jaeren in studio sal onderhouden
ende hem daertoe (boven die lxx gulden ’s jaers vanden erffpacht vanden dobbelaers
wat hem voormaels gegont) jaerlicx uuyte stadtsbeurse verstrecken
zal lx gulden.

[in marge: ’t Request tot van den huysarmen]
Op ’t versouck van den regenten van den huysarmen deser stede, om eenige
landen te moegen vercopen ende die penningen daervan procederende op losrenten uuyt
te mogen setten, etc., is die versochte vercopinge by de vroetschap affgeslagen
ende niettemin goetgevonden, zo daer eenige cleyne partytjes en ofte saetackers
zyn off eenige cleyne stuckgens mit anderen gemeen, dat zy die bij advys van
burgermeesteren sullen mogen vercopen.

[in marge: Eenige saetackers tot Groet te vercopen ende een caertboeck te maken]
Syn voorts burgermeesteren by de vroetschap geauctoriseert om eenige
saetackers tot Groet gelegen te moegen vercopen ende van alle
andere landen den stede toebehoirende een pertinent caertbouck te doen maken.
[169 verso]
[in marge: Ordonnantie te concipieren op te lakenen die alhier gemaeckt sullen werden]
Sijn voorts Symon Cornelisz. Comans, Claes Symonsz., verwer, ende
Bouwen in de Maecht van Gendt gecommitteert om te concipieren sekere
ordonnantie op te wollen lakenen die alhier gemaeckt sullen werden
ende opte segelen die men totte selve sullen gebruycken ende ’t selve gedaen
zijnde die den vroetschappe doen voordragen om naerder resolutie opte
selve genomen te werden.

[in marge: Voor twee balen wol teredijt te interponeren voor Jacob Mocq Cornelisz.]
Sijn voorts burgermeesteren geauctoriseert om tot behoeff van voor Jacob
Mocq, Jan Hoet, Andryes Lynen ende Lambert de Wael, wollen470

wevers, wonende binnen deser stede ende voor twee balen wol die
zy copen sullen haer gelove vanwegen deser stede te interponeren, mits
dat zy eerst haer touwen gereet sullen hebben ende de huyshuyren
bij haerluyden versocht es offgeslagen.

[in marge: ’t Loon van den costeryse 14 gulden verhoocht]
Is voorts het loon van Bely Claesdr., costeryse van den Groote
kerck deser stede, in regart van de verduringe van alle lijffsbehoeften veertien gulden verhoocht ende van ’t seventich gulden ’s jaers gestelt
op lxxxiiii gulden ’s jaers, mits dat zij op ’t luyen ende reynigen van den bancken
beter passen zal.

[in marge: Apellonis de Haen een huysgen te setten bewesten Frans Claesz. bleeckerie]
Is voorts Appelonis de Haen, Appellonis Jehudrichss. ende Daniel Smit,
hoveniers, geaccordeert, dat zy tot wederseggen van burgermeesteren ende
op ten brant een huysgen sullen mogen maken bewesten Frans Claesz.
bleeckerie, mits dat zy ’t selve sullen stellen ter plaetse daer ’t burgermeesteren
goetduncken sal ende dat zij ’t selve huysgen niet langer mogen maken als
xii voeten ende niet breder als acht voeten ende van hout ende riet.

[in marge: Van gelijcken Cornelis Pieterss. een huysgen besuyden de Raemen]
Is voorts mede Cornelis Pieterss. van Schaerwout onder gelijcken
conditien ende in wegen als voren te stellen een huysgen buyten
het Nieuwelanderpoort besuyden die Raemen.

[in marge: Belangende die successie]
Up huyden den xii ͤ february 96 in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde sekere missive van den gedeputeerde raden van WestVrieslant ende ’t Noorderquartier, mitsgaders sekere pointen daerinne
begrepen, is op ’t eerste point, mentionerende van den successie goetgevonden, dat men eerst instantelick versoucken zal, dat dit quartier
mach genieten ’t effect van ’t concept op te successies bij dit quartier
gemaict ende zo men ’t selve niet en can vercrygen, dat men dan
sal presenteren te volgen ’t gundt bij den hogen raet gemaict ende geconcipieert es, mits dat ’t selve eenpaerlick gevolcht sal worden over
geheel Hollant ende indien die sake daertoe niet gebracht can
werden, dat men sal blijven bij ’t oude recht ende moderatie,
mitsgaders ‘d interpretatie daerop gedaen, mits dat men die questie
off halve broeders oomen sullen excluderen off niet sal stellen tot
decisie van den hoge ende provincialen raden volgende voorgaende acte.
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[in marge: Die van Schagen te constringeren]
Belangende die regeerders van Schagen, die haer niet en begeren te reguleren
170
nae die uuysprake van commmissarisen, niettegenstaende die resolutie by de
Staten van Hollant ende Westvrieslant genomen ende ’t scryven van de
gecommitteerde raden in desen quartiere etc. is goetgevonden ende geresolveert,
dat men den verseyde regeerders tot ’t selve zal constringeren ende compelleren.

[in marge: Te varen bij admiraelschappen]
Voorts in wat voegen die schepen tegens der tijt bij admiraelschappen
en vlooten sullen varen ende daerop ordre te raemen, etc., is geresolveert,
dat die gedeputeerden ten dachvaert gaende sullen anhoiren advysen van den
watersteden ende haer conformeren mitte meeste ofte beste stemmen.

[in marge: Van den annemer van den Brandaristoren]
Aengaende Pieter Aelbertss. Clock, annemer van den Brandaristoorn
op ter Schellinck, die versouckt dat alle questien tegens hem ende ’t lant
uuytstaende mochten werden geliquideert, etc., is goetgevonden, dat die
gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren den meesten stemmen
sonder nochtans die saecke te moegen stellen aen rechtsgeleerden.

[in marge: ’t Versouck van die van den Hoorn op Texel]
Belangende die van den Hoorn op Texel, versouckende rembourssement
Van den oncosten by henluyden gedaen tot reparatie van haren kercke, bedragende
omtrent cl gulden ende noch l pont over die oncosten gevallen op ’t versoecken
van een kerckendienaer, etc., is goetgevonden, dat die gedeputeerden deser
stede ter dachvaert gaende sullen anhoiren die discourssen, die desen aengaende
vallen sullen ende voorts in de saecke doen sulcx zy bevinden sullen te
behoiren, sonder nochtans haerluyden yet te accorderen voor die oncosten in ‘t
beroepen van een dienaer gedaen.

[in marge: Die oncosten gevallen in ’t repareren van Camper kerckgen]
Op ’t versouck van den kerckmeesteren ende buyren van Camp om betalinge te
hebben van den oncosten bij henluyden gedaen in ’t maecken van haer kerckgen,
bedragende omtrent iiii ͨ lxxiii gulden ende voorts te mogen ontfangen die
huyre van den kerckelanden van ’t voorleden jaere tot copinge van
een clock ende uuyerwerck, sullen die gedeputeerden haerluyden ’t voorseide versouck
mogen accorderen.
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[in marge: Versouck van die van der Schellinck]
Aengaende die van der Schellinck, die versoucken dat tot ’t reparatie van haer kercken ende
predicanten ende schoolmeesters huysen eenige assystentie uuyte gemeene
middelen gedaen worden, is goetgevonden dat men henluyden renvoyeren zal
an de Staten van Hollant.

[in marge: Versouck van den zoon van hylickmaker tot Schoreldam om betalinge te hebben
van den woningen]
Belangende de zoon van Cornelis Janss., hylickmaker, die versoeckt dat hem
in zyn armoede betalinge gedaen worde van ses- off sevenhondert gulden
voor vier woningen, die gestaen hebben op Schoreldam ende ten tyde
die schantse aldaer geleyt worden vanwegen ’t gemeenelant offgebroken,
die ervenverdeling ende die materialen an de hutten verbesicht zyn, is
goetgevonden, dat men hem die gront van de verseide woningen sal laten
volgen off hem daervan contenteren.

[in marge: Doedt Medemblick ende Gerrit Coren op ten dachvaert tot Hoorn]
Syn voorts Doedt Jansz. Medemblick, burgermeester, ende Gerrit Janss. Coren
gecommitteert om die resolutie hiervoren in de vergaderinge tot Horen in te
brengen, daerop ende andre voorvallende stucken te resolveren ende hem te
conformeren den meeste stemmen.

[170verso]
[in marge: Steenhuys tot Hoorn om te anhoren die propositie van doctor Maelson.]
Is voorts Jacob Willemsz. Steenhuys, burgermeester, gecommitteert om tot
Hoorn te reysen ende te anhoren ‘t gundt doctor Franchois Maelson
volgende zyne brieven van credentie van Zyne Extie heeft te proponeren
volgende de welstant van de lande grotelicx betreffende.

[in marge: Te varen bij admiraelschippe opte vloten.]
Op huyden den xviiien februarii anno 1596 in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde het project van ordonnantie dienende tot versekeringe
van de schepen uuyt dese lande nae oosten en Noorwegen varende
ende van daer weer in dese lande comende mitsgaders ‘t project van
instructie voor die commissarissen in ´t Vlie om opsicht te hebben op de
uytvarende ende incomende oostersche schepen ende noortsvaerders, etc. syn
dieselve by de vroetschappen goetgevonden ende de gedeputeerden ter
dachvaert gaende geauctoriseert deselve te helpen arresteren.
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[in marge: Die schulden van Cranck te betalen.]
Syn voorts burgemeesteren geauctoriseert omme die schulden van Pieter Cornelisz.
Cranck, die zy achten sullen deuchdelicken te wesen, te betalen.

[in marge: Provisie van rog te doen.]
Op huyden den xixen februarii anno 1596 is by de vroetschap geresolveert dat
burgermeesteren in de somer ter gelegender tyt voor die stede sekere quantiteyt
van rog sullen copen ende die vermogenste burgers oic op rogge stellen.

[in marge: Dat men in ´t verpachten van de impost van de bieren zal volgen de voet van
de steden van Suyt-Hollant.]
Is mede geresolveert dat men, als die imposten van de bieren verpacht
sullen werden, zal ampleteren die voet die de Zuyt-Hollantse steden
genomen hebben, te weeten dat van de bieren die by de burgeren
geen tappers wesende ingeleyt worden, ´t zy sware ofte lichte
bieren, betaelt zal worden 16 stuivers.

[in marge: ‘t Verbot van de uuytvoer der greynen te continueren.]
Op huyden den xxen februarii anno 1596 is by de vroetschap geresolveert
opte pointen van bescryvinge daervan resolutien in de vergadering
van de edelen ende steden in Den Hage geleyt ingebrocht sullen worden
´t gundt hier nae volcht ende eerst belangende ´t verbot uytvoer
van de greynen dat men ´t selve voor alsnoch sal continueren.
[in marge: Different tusschen die van Oostzanen ende de Hael uytstaende.]
Aengaende ‘t different tusschen die van Oostzanen ende die van Hael
uytstaende, is ´t goetgevonden dat die gedeputeerden ter dachvaert gaende
sullen letten opte gerechtigheyt van partyen ende van deser stede ten
eynde die geen periuditie en lyde.

[in marge: Beestemarckt by die van Woerden versocht.]
Belangende die beestemarckt by die van Woerden versocht, is
goetgevonden dat men haer die selve sal moegen gunnen acht
dagen voor may.

[in marge: Cortinge van de renten.]
Beroerende die cortinge van de renten, is goetgevonden dat men den geenen
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die vry gelt bedongen hebben geen cortinge en zal moegen doen en
dat men de gedeputeerden deser stede in ´t verder haer sullen conformeren den meeste stemmen.
171
[in marge: Pretensien van zijne Grave van Hogenlo.]
Belangende die pretensien van de Grave van Hogenlo, is goetgevonden dat men
mit zyne Grave finalicken sullen affrekenen ende hem eenige penningen gereet
geven ende de reste op lyffrenten stellen; ende voorts dat die gedeputeerden
deser stede haer sullen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Schulden van Graeff Philips van Nassauwen.]
Aengaende die schulden van zyne Edele Graeff Philips van Nassauwen, is
goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren
den beste stemmen.

[in marge: Affschaftinge van de impost van de turff by die van Seelant versocht.]
Beroerende die affschaftinge van de impost van de ontgrondinge van de turff
by die van Zeellant versocht, etc., is goetgevonden dat men zal persisteren by den
ouden voet ende het voors. versoeck offslaen ten waer eenige middelen aldaer
voorgewent worden, waerdeur daerinne eenige veranderinge
soude moegen vallen in welcken gevalle die gedeputeerden deser stede
haer sullen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Augmentatie van de gagie van die van de Hogen Raet.]
Belangende die augmentatie van de gagie by den Hogen Raet versocht,
is mede goetgevonden dat de gedeputeerden deser stede ter
dachvaert gaende haer sullen conformeren den meeste stemmen.
[in marge: Seyndinge aen Haer Mat.]
Aengaende die seyndinge die men aen Haere Mat van Engelant
zal doen, is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede
ten dachvaert gaende haer sullen conformeren den meeste stemmen.
[in marge: Versouck van Zyne Mat van Vranckryck.]
Beroerende die propositie van de ambassadeur Buijsenval ende de versoecken
by hem daerinne vanwegen Zyne Mat gedaen, is goetgevonden
dat die gedeputeerden deser stede sullen, volgende 't versoeck van Zyne
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Mat moegen bewilligen, dat die compaignien onder 't bevel van de
Admirael Justinus van Nassauwen in Vranckryck zynde, daer
sullen mogen blyven tot dat men een uuytcoompste siet van de belegeringe
van La Fere ende ooc dat die betalinge van de twee compaignien onder
't gebiet van La Nove staende werde gecontinueert; maer belangende
die greynen by Zyne Mat versocht, is goetgevonden dat men die
Syne Mat niet en zal accorderen dan voor sulcken taux die dese
landen niet hinderlick zal zyn ende dat die gedeputeerden deser
stede belangende 't verder versoeck haer sullen conformeren den
meeste stemmen.

[in marge: Cours van de gelde.]
Nopende die ongeregeltheyden geresen in den cours van den gelde, etc.,
is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede ter dachvaert gaende
anhouden sullen dat 't placcaet van de munte werde onderhouden ende in gevalle
zy 't selve niet connen staende houden, dat zy haer sullen conformeren den
meeste ofte beste stemmen.

[in marge: Resumptie van de ordonnantien der gemeene middelen.]
Syn voorts die gedeputeerden deser stede geauctoriseert omme de ordonnantien
opte gemeene middelen te helpen resumeren ende ordre op 't verpachten stellen.

[in marge: Impost van de ii stuivers opte tonne bier.]
Belangende de impost van ii stuivers opte tonne bier, daerinne die van
Delft difficulteren ende wat middelen men in de plaetse vandien soude
mogen stellen tot laste van de bieren, is geresolveert dat men zal arbeyden
die van Delft te bewegen omme in den voors. impost te willen bewilligen,
tenminsten voor dit anstaende jaere, ende zo zy middeler tyt eenige
ander middelen weeten voor te wenden, dat men daerop naerder sullen letten
ende resolveren.
[171verso]
[in marge: Impost van de wollen lakenen.]
Belangende die difficulteyten vanwegen die van Amsterdam gemoveert
tegens die continuatie van de impost van de wollen lakenen, sulcx die
jegenwoirdelick wort gepractizeert, is goetgevonden dat men sal aenhouden dat deselve impost zal continueren opte oude voet sulcx
die laest verpacht is ende die van Amsterdam soecken daer toe te bewegen.

[in marge: Impost op 't dragen van goude, silvere, syde lakenen.]
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Beroerende die impost die gestelt souden werden op 't dragen van goude,
silvere, fluwele ende syde lakenen, is gepersisteert by de resolutie desen
angaende by de vroetschap den xvien decembris lestleden genomen.

[in marge: Impost opte processen.]
Aengaende de impost opte processen sullen die gedeputeerden deser stede
ter dachvaert gaende vanwegen deser stede daerinne moegen verwilligen.

[in marge: Verhoginge van de wynen ende zout offgeslagen.]
Nopende d’imposten van de verhoginge van de wynen en de consumptie
van de soute, is goetgevonden dat men die voors. verhogingen sullen
affslaen ende dat men in de consumptie van 't sout mede begrypen zal
't groff sout dat tot huyden, caes ofte in de huysneringe gebruyckt
wort ende mede wel zullen mogen bewilligen dat in de burgershuysen mede gepeylt worde, zo verre 't selve eenpaerlicken goetgevonden
wort.

[in marge: Administratie ende verpachtinge der convoyen en licenten.]
Belangende die administratie der convoyen ende licenten ende die verpachtinge
voor een gedeelte derselver, etc.: is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede haer sullen confomeren den meeste stemmen
sonder nochtans eenige veranderinge te doen in de lyste.

[in marge: Rapport van de gecommitteerden geweest hebbende in Zeellant.]
Aengaende 't rapport dat by de gecommitteerden in Zeellant geweest
hebbende gedaen zal worden, syn die gedeputeerden deser stede
ter dachvaert gaende gelast 't selve te aenhoiren ende op te helpen
advyseren ende resolveren, sulcx zy ten meesten dienste van de lande bevinden
sullen.

[in marge: Belangende die echtmydingen, trouwen, etc.]
Beroerende die concepten overgesonden ende gemaict opte solempnisatien
der huwelicken, straffen der overspelen ende echtmydinge, syn
die gedeputeerden deser stede ter dachvaert gaende geauctoriseert
haer in desen te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Kerckelicke ordennantien.]
Belangende die kerckelicke ordonnantie ende om een eyntelick
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besluyt dien aengaende te maecken, is goetgevonden dat
die gedeputeerden ter dachvaert gaende sullen moegen bewilligen
inde kerckelicke ordonnantien zo verre die eendrachtelick by de andere steden goetgevonden wort, indien niet, dat men sal volgen die oude ordonnantien die
tegenwoirdelick wort gebruyckt ter tyt toe die steden tot een
eendrachtige ordeninge sullen connen gebracht worden.

[in marge: Personen die vanwegen Hollant ende West-Vrieslant compareren sullen in de
vergaderinge van de Generale Staten.]
Aengaende die personen die voor den lopende jaere vanwegen de landen
van Hollant ende West-Vrieslant ter vergaderinge van de Staten Generael sullen
werden gecommitteert, is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede
haer in desen sullen reguleren nae die resolutie by de magistraten van desen
quartiere desen aengaende genomen.
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[in marge: Een persoon in plaetse van Jan Pauli in de Raet van State.]
[in marge: Continuatie ofte veranderinge van de gecommitteerde raden van Hollant ende
West-Vrieslant.]
Voorts wat persoon jegens ien may eerstcomende, in de plaetse van Jan
Pauli, in de Raet van Staten zal dienen gecommitteert ende
voorts nopende die continuatie ofte veranderinge van de gecommitteerde
raiden in den collegie van de lande van Hollant ende West-Vrieslant,
is goetgevonden dat die gedeputeerde deser stede haer sullen
conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Beleyt van de saecken van de admiraliteyt.]
[in marge: Auditeurs van de rekeningen van de ontfanger generael ende oic van de
particuliere ontfangers van Hollant ende West-Vrieslant.]
Belangende die ordre die gehouden sal worden in 't beleyt van de saecken
van de admiraliteyt ende wat personen daertoe als raeden sullen werden
gebruyckt vanwegen den landen van Hollant ende West-Vrieslant;
insgelycx wat persoonen op 't hoiren van de rekeningen van de ontfanger
generael der Vereenichde Provintien ende oic van de ontfangers ende
rentmeesters van Hollant ende West-Vrieslant sullen dienen gecommitteert,
is goetgevonden ende geresolveert dat die gedeputeerden deser stede
haar sullen in beyde saecken conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Een tot president in den Hoge Raede te nomineren.]
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Voorts omme 't collegie van de Hoge Raede van een gequalificeert president
te voorsien, etc., is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede
vanwegen deser stede tot president sullen nomineren de raetsheer
mr. Jan van Banchen ende zo verre oic eenige raeden vercosen werden
dat zy haer sullen conformeren den meeste ofte beste stemmen.

[in marge: Steenhuys ende Houthum opten dachvaert in Den Haege.]
Syn voorts Jacob Willemsz. Steenhuys, burgermeester ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris, gecommitteert opten dachvaert in Den Hage
vanwegen deser stede te compareren ende die voorgaende resolutien voor
advys inne te brengen daer op ende alle andre voorvallende saecken
te helpen resolveren ende haer te conformeren den meeste ofte beste
stemmen.
[in marge: Een dubbelde cste penning over huysen ende landen.]
[in marge: Pieter Thomasz. Collecteur.]
Opten viien marty anno XVCXCVI is by de vroetschap collegialiter vergadert
zynde, geresolveert dat men omme te vervallen die quote deser stede in de
ommeslach van de verpondingen een dubbelde cste penning sal omslaen over
huysen ende landen ende dat men Pieter Thomasz. totten ontfang vandien
zal committeren ende hem verbeteringe van loon doen zoveel angaet die
collectatie van 't Honsboschgelt ende 't selve in plaetse van xv gulden, stellen
op xxv gulden ende belangende die cortinge van de renten dat men volgende
't nieuwe placcaet ofte resolutie van de Staten zal corten van losrenten van de
gulden een braspenning ende van lyffrenten van de gulden een halff braspenning.
[in marge: Drapiers die van Leyden hier souden willen comen.]
Syn voorts burgermeesteren geauctorisseert omme mitte drapiers die van
Leyden hier meenen te comen, te spreken ende te onderstaen op wat voet
zy alhier souden willen comen ende het naeste onderstaen hebbende den vroetschap
rapport te doen.

[in marge: Rapport van de gecomitteerden gegaen nae Zeelant zynde off die tot geen rede
gebrocht souden connen werden.]
[in marge: Provisie van greynen die by de stede.]
Ten selven dage in communicatie geleyt zynde sekere missive van de
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gedeputeerden deser stede weesende opte dachvaert in Den Hage daerinne zy versoucken advys wat zy sullen doen indien uyttet rapport
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van de gecomitterdens gegaen nae Zeellant verstaen wert dat die
van Zeellant onwillich blyven ofte tot geen rede gebracht en connen werden
off men die voorgeslagen middelen van constrainctie ofte andre souden
gebruycken ende voorts van de provisie van de greynen by de stede te doen
ende die tauxatie vandien, etc. is geresolveert dat die gedeputeerden
deser stede haer sullen in beyde saecken mogen conformeren den meeste
stemmen ofte beste stemmen.

[in marge: Rapport van Steenhuysz. ende Houthum.]
Op huyden den xviiien marty anno XVC sesendetnegentich hebben die
burgermeester Steenhuys en Harck Jansz. van Houthum, secretaris,
rapport gedaen van ’t gunt opte laaste dachvaert verhandelt was.

[in marge: Gecommitterden tot het resumeren d’ordonnantie geconcipieert opte wolle
lakenmakers.]
[in marge in ander handschrift: Zie bl. 169 * voorts 3 Apr. 96.]
Syn voorts burgermeesteren gecommitteert omme mit Symon Cornelisz.
Comans ende Bartelmies Caesdrager ten overstaen van eenige drapiers
deser stede die ordonnantie opte wollen lakens geconcipieert
te resomeren, die swarigheden te annoteren ende de vroetschap
rapport te doen.

[in marge: Admiraelsbrieff te concipieren ende te nomineren personen die opsicht sullen
hebben opte convoyers ende schepen op oosten ende Noorwegen varende.]
Ten selven dage in communicatie van de vroetschap geleyt zynde sekere
missive van de gedeputeerde raden van West-Vrieslant ende ’t Noorderquartier mentionnerende van ’t concipieren van selve admiraelsbrieff
dienende voor die schepen die oosten ende Noorwegen by vlote sullen
zeylen, etc. heeft die vroetschap gecommitteert Dirck Dircsz van den Berch,
burgermeester, omme te reysen nae Hoorn ende aldaer mitte gedeputeerden van de
andere steden te helpen concipieren die voors. admiraelsbrieff ende te
procederen tot nominatie van vier gequalificeerde personen die als
commissarissen sullen werden gecommitteert om opsicht te nemen op de
convoyers ende schepen by vloten uuytvarende, ende voorts naer Amsterdam
te varen ende mitte burgermeesteren aldaer inde voors. saeke te besoingeren
ende resolveren ten meeesten dienste van de landen.

[in marge: Hoe men die penningen vinden zal die nodich sullen zijn tot toerustinge van de
schepen van oorloge tot assistentie van Haere Mat toe te rusten.]
Is voorts die voors. Dirck Dircsz gecommitteert omme mitte andere
stede van desen quartiere te advyseren by wat wegen men vervallen
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zal die penningen die men in promptis sullen moeten hebben tot toerustinge
van de schepen van oorloge die by dit quartier tot assistentie van Haer
Mat van Engelant toegemaict sullen werden te weesen by oplichtinge
op rente by de ontfangen Raet mit hulpe van die van de collegie zo
’t selve sonder groote lesie van ’t lant can geschieden, indien niet
dat dieselve over die stede gerepartieert ende by deselve tot laste
van ’t lant opgelicht souden werden.

[in marge: Die cramen in de Langestraet.]
Op huyden den laesten maerty anno XVC sesendetnegentich is by de
vroetschappe goetgevonden ende geresolveert dat die marktcramen
van nu voortaen in de Langestraet sullen staen, van de Pastoorsstraet
off west aen aen wedersyden totte kerck toe, sonder eenige straethuyer
te geven. Welverstaende nochtans dat die leercramen sullen blyven in de
Pastoorsstraet ende dat die stoeldragers ende mandemakers mit haer stoelen
ende manden sullen staen beoosten die Pastoorsstraet mede sonder straethuyer
te geven.
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[in marge: Den stede tarwe te vercoopen.]
Is voorts geresolveert ende goetgevonden dat burgermeesteren den stede
tarru mitten eersten ende ten meesten oirbaer sullen moegen vercopen.

[in marge: Mitte lakenmakers van Naerden te handelen.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren mitte lakenmakers die
van Naerden hier meenen te comen sullen handelen ende haer
mochen geven vry poorters recht ende by slappicheyt van meenige
dat burgermeesteren haer voor sekere tyt eenyge penningen sullen moegen
byleggen mits hebbende sekere lakenen in versekertheyt.

[in marge: Keuren op ’t vloeken, sweeren.]
Heeft voorts die vroetschap gehoirt hebbende die keuren by
schout, burgermeesteren ende schepenen nae voorgaende resolutie van de vroetschap
op prophaneren van de sondagen, vloeken, sweeren, etc. geconcipieert, geavoyeert
ende geapprobeert.

[in marge: Die personen quaat regiment houdende te doen vertrecken.]
Is voorts geresolveert dat burgermeester Jan Symonsz. opte Coninxwech Artus Lourisz., Claes Jorisz.,Joncheer Stoel Cornelis
Lourensz.,Blaeu Kees ende andere personen quaet regiment houdende
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sullen belasten te vertrecken binnen xiiii dagen uuyt dese stede en die
jurisdictie vandien mit interdictie vandaer, niet weder binnen
te mogen comen, sonder voorgaende consent van burgermeesteren, schepenen
ende vroetschappe op pene van arbitralicken gecorrigeert te werden.

[in marge: Dat die hier comen mitter wooncertifiicatie sullen moeten vertonen.]
Voorts dat by keure geordonneert sal worden dat niemant binnen
deser stede metter woon sal comen moegen, ten sy hy eerst
certificatie van de plaetse zynder laester residentie verthoont
ende daertoe consent van burgermeesteren vercregen sal hebben ende
oic dat niemant sulcke personen sonder consent van burgermeesteren
in haer huysen sullen mogen ontfangen.

[in marge: Ordonantie opte draperie.]
[in marge: Segele totte draperie.]
[in marge: Segelrecht te stellen.]
Op huyden den iiien aprilis anno 1596 is by de vroetschap
geavoyeert ende geapprobeert die ordonnantie geconcipieert
op ’t maken van de wollen lakenen ende heeft voorts die
voors. vroetschap de burgermeesteren geauctoriseert om te doen
maken die stempels van de lode die volgende die ordonnantie totte
neringe van de lakenmakerie nodich sullen zyn. En op ’t segelen te
stellen sulck recht als zy in billickheyt ende in conformité van
die van Leyden ofte Haerlem sullen bevinden te behoiren.

[in marge: Wardeyns.]
Syn voorts Jacques Bonet, Pauwels Hannis, Allert Allertsz.
ende Bartelmies Caesdrager geordonneert tot wardeyns van de wolle
ende wollen lakens.

Iin marge: Segelhuys ende lakenhalle.]
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert omme een bequame plaetse
te voorsien tot een segelhuys ende lakenhalle, ’t sy die camer
van rectorica ofte over die vleyshalle daer sy ’t selve best
ende bequamste bevinden sullen.

[173verso]
[in marge: Wat interest die lakenmakers geven sullen.]
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Is mede geresolveert dat men die lakenmakers die op haer
lakenen gelt begeren ’t selve haer by sullen leggen, mits dat
regart genomen zal worden opte waerde van de lakenen daer op
zy ’t gelt begeren ende mits betalende tot interest, elcke xx dagen van de
gulden een doeyt ende wat xx dagen begost zyn daervan sal die
volle doeyt betaelt worden.

[in marge: Publicatie van ’t placaet van de wildernisse.]
Op ’t scryven van de gedeputeerde raeden van West-Vrieslant ende
’t Noorderquartier is goetgevonden dat men die publicatie van
’t placaet van de wildernisse sal noch houden in surcheantie
totte vergaderinge van de staten in Den Haege ende dat men dan
gelyckelik die swaricheyden die de stede daerinne bevinden
Zyne Extie ende Staten van Hollant zal andienen ende versoecken dat
daerinne voersien mochte werden.

[in marge: Nopende de van Zeelant opten cours van de gelde.]
Op huyden den viiien aprilis anno 1596 is by die vroetschap collegialiter
vergadert opte missive van de gecommitteerde raeden van West-Vrieslant
mentionnerende dat die van Zeellant te min tot aenneminge van de
ordre opte coers van de gelde gestelt sullen comen verstaen overmits
in verscheyde steden van Hollant ende oic tot Uuytrecht die
van Seellant in dit stuck gevolcht worden, etc., goetgevonden dat
die presiderende burgermeester opten dachvaert tot dien eynde den xen deser
maent in Den Haege geleyt te compareren ende aldaer te anhoiren d’advysen
van de voorsittende stede ende hen te conformeren den beste stemmen
derselver.
[in marge: Die santsloot neffens Bertangen1 ende benoorden leggende te copen.]
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren voor die stede copen sullen tot tauxatie van
schepenen, den
gront van de sloot neffens Bertangen leggende ende daer benoorden, om
van nu voortaen gebruyckt te wer ende gehouden te werden tot
een santsloot, mits dat die sloot besuyden Bertangen (volgende die
presentatie by de eygenaers derselver sloot gedaen) te euwygen dagen
open sal blyven tot geryff van de zuyder croften die naemaels
off sanden sullen, die daerdeur vry sullen varen, mits weder
open latende die sloot tot geryff van de navolgende landen ende zo
vervolgens.

[in marge: Dat ’t Gelderse laentgen zyn oude wyte zal houden.]
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Is mede geresolveert dat het Gelderse laentgen van de Holeweg off tot die santsloot toe, sal blyven in sulcke wyte
als die van outs geweest es.

[in marge: Camerling een stucke lants in Overdie te verhuyeren.]
Syn burgermeesteren geauctoriseert om Jan Pieterss. Camerling
seker stucke lants leggende in Overdie ’t welck hy in huyere
gebruyct voor sekere jaeren om een gracelicken penning te verhuyeren.

[in marge: In de weescamer te bewaren die brieven by testamente verbonden.]
Is mede geresolveert dat in de weescamer in een bon, dat daertoe
specialicken gemaict zal worden, by weesmeesteren bewaert sullen
werden die brieven ende andere goeden by testamente verbonden geen
weeskinderen toebehoirende.
1

Bertangen = Portengen
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[in marge: Die voetwech buyten die Vriesche poort ende [d***] baren waterschuttinge te
maken.]
Op’t versoeck van de Cooltuyner buyeren is geresolveert dat men ’t diepen
ende verhogen van de straet by haerlieden Vriesche poort by haerlieden versocht,
zal offslaen stellen in state, maer dat men ’t maken van de voetwech
buyten te Vriesche poort ende het dicht maken van de baren zo ande
Vrieschepoorter brugge als by ’t cleyne bolwerck mitten ersten
zal vorderen.

[in marge: Versouck van Louris Jansz. Depraet.]
Op ’t versouck van Louris Jansz. Diepraet is goetgevonden dat burgermeesteren
naerder zyn intentie sullen verstaen, belangende die wercken die hy maken
zal ende oic visiteren de weversbrieff ende daernae den vroetschappen rapport doen.
[in marge: Houtsagers request.]
Opte requeste by de houtsagers over gegeven, is geresolveert dat niemant
het houtsagersambacht sal moegen exerceren voor ende alleer hy
poorterschap heeft ende betaelt zal hebben.

[in marge: Dat dwarsbruggetgen an de zuytsyde van de Oude Gracht.]
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Is mede geresolveert dat men die brug, leggende an de zuytzyde van de
Oude Gracht neffens die brugge leggende in de wal by ’t cleyne
bolwerck zo wanneer die vernieuwt wort, mit een valbrug
zal maken tot geryff van de lyndrayers.

[in marge: Volckert Dircxss. almentatie xxv gulden verhoocht.]
Is voorts Volckert Dircxss. almentatie xxv gulden verhoocht
ende gestelt van cxv gulden op cxl gulden. Ingaende ende beginnende loop
te nemen may naestcomende. Sulcx dat ’t eerste vierndel ’s jaers verhoginge
verschynen zal Jacobi naestcomende.

[in marge: Buyten die Oude Geestpoort seker sant te brengen etc.]
Is mede geresolveert dat men opte wech leggende tusschen die Canistraet
ende Malalen brug sekere wagens sant sal brengen ende daer ter
gelegender tyt een straet maken.

[in marge: Rapprt van Medemblik.]
Op huyden den xviien aprilis anno 1596 soe heeft Doet Jansz. Medemblik,
burgermeester, rapport gedaen van ’t gunt opte laeste dachvaert beklagende de
cours van de gelde ende andere voorvallende saecken gehandelt was.

[in marge: Cours van de silveren munte.]
Is voorts geresolveert dat men by publicatie een yegelick zak bekent
maken ’t gundt by de heeren Staten Generael belangende de cours van de
silveren munte gedaen ende in de missive van de heeren Staten van
Hollant vervaet es.
[in marge: Geert Dircxss. xxv gulden ‘s jaers.]
Is voorts Geert Dircxss., clerck in de secretarie, gegont uuyte
stadts beurse een pensie van xxv gulden ‘s jaers ingaende ende beginnende
loop te nemen 1 may naestcomende, mits dat hy mede eedt sal doen
van getrouwicheyt ende secreet te houden.

[in marge: ’t Versoeck van de retrosyns.]
Is voorts ’t versouck van die van rethorica, belangende van consept in assystentie
te hebben om tot Leyden te moegen rysen volgende die bescryvinge by de camer
van rethorica aldaer gedaen, etc., offgeslagen ende belangende om een die camer te hebben
tot haer vergaderinge (also die camer over die wage totte lakenneringe
gebruyct zal worden) is ’t selve in state gestelt.
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[174verso]
[in marge: Trapenierders van Naerden ende haer vryheyt.]
Op huyden den eersten may 1596 is by de vroetschap collegialiter vergadert
zynde geresolveert dat burgermeesteren die Engelsche trapenierders die
van Naerden hier comen sullen tot advanchement van de neringe sullen
mogen byleggen onder versekertheyt die somme van xiic gulden voor
den tyt van twee jaeren sonder interest ende daerenboven voor
henluyden om wol ende andere dingen te copen haer credyt sullen mogen
interponeren tot vic off viic gulden ende sullen xx henluyden oic
moegen geven vry poorterrecht ende exemptie van de wacht ende 't verder
versoeck es henluyden ontseyt doch dat burgermeesteren mit henluyden sullen
mogen eenige veranderinge doen in de ordonnantien opte traperie gemaict.

[in marge: Harck Jansz. gelast eenige boecken te copen.]
Is voorts Harck Jansz. van Houthum, secretaris, gecommitteert om
tot Leyden te reysen ende aldaer van de boecken van saliger Jeremia
Bastingeo eenige boecken te copen voor die libreye deser stede.

[in marge: Eenich secours by de generaliteyt te seynden in Vlaenderen.]
Ten selven dage in communicatie van de vroetschap geleyt zynde sekere
missive van de gecommitteerde raden van de Staten van Hollant ende West-Vrieslant
mit sekere bygevouchde pointen daer op in de vergaderinge den iien
deser in De Haege geleyt resolutien ingebracht sullen werden, is op 't
eerste point mentionerende dat zo wel Zyne Mat van Vranckryck als Haer
Mat van Engelant geresolveert zyn alle middelen te gebruycken omme die
stadt Cales weder te veroeveren; immers den gemeenen vyant in syn voornemen
in dien quartiere niet alleen te beletten maer oick affbreck te doen, etc. ende dat
ernstige instantie gedaen wert teneynde vanwegen die generaliteyt
daertoe mede een goet ende prompt secours van volck ende andere behoeften
mach gesonden ende onderhouden werden, daer op tot der landen meeste dienst
een prompte resolutie die 't genomen, goetgevonden ende geresolveert dat
die gedeputeerden deser stede ter dachvaert gaende haer sullen conformeren
den meesten ofte beste stemmen.
[in marge: iii off iiiim Garnisoenhouders aen te nemen.]
Opt iie point mentionnerende off men tot beter versekeringe der landen
in den steden van Hollant ende West-Vrieslant nyet datelick en zal
voortgaen ff mittet annemen van tusschen drie- ende vierduysent
soldaten tot ordinaris garnisoenhouders ofte waertgelders gelyck
ín martii XCV dienstich verstaen es geweest, etc. is mede
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geresolveert dat die gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren
den meesten ende beste stemmen.

[in marge: Ordre op de navigatie.]
[in marge: Nieuwe middelen off verhoginge van de oude.]
[in marge: cm By de stede van Hollant by anticipatie op te brengen.]
Op’t iiie point mentionerende off deur die proceduren des vyants de
ordre op de veylinge van der see voor desen jare gearresteert
niet en sal vereysschen eenige veranderinge tot meerder versekeringe
van de navigatie ende handelinge ter zee, is goetgevonden dat die
gedeputeerde deser stede haer sullen moegen conformeeren den meeste ofte beste stemmen.
Op’t iiii point mentionnerende also op alle nieuwe voorgeslaegen middelen
sulcke difficulteyten gemoneert worden dat men tot gemeen inwillige
derselver nyet en can comen ende nochtans sulcke extraordinaren lasten
nieuwe ofte vermeerderinge van oude middelen ende contributien vereysschen
anticipatie op gebrocht cm £ by leeninge onder belofte van restitutie
mit interest off sonder interest, etc. sullen die gedeputeerden deser stede in de
voors. cm £ moegen bewilligen ende haer conformeren den meeste ofte beste stemmen
ende voorterslaen d' impost op’t dragen van de fluwele ende zyde lakenen op’t incomen
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van de Rinsche ende France wynen, opte consumptie van de haring, opte rin
peylinge van de wynen in de burgers huysen, etc.

[in marge: Hogerbeets te nomineren tot raet in den Hogen Raet.]
Opt ve point mentionnerende van nominatie van drie personen te doen
om daeruuyt een in den Hogen Raede gecommitteert te werden, is
by de voors. vroetschap ten fyne voors., genomineert die pensionaris Hogerbeets,
Willem van der Meer ende meester Dirck Berkel.

[in marge: Een tot rekenmeester te nomineren.]
Opt vien point mentionnerende van drie personen te nomineren om daeruuyt een meester van de rekeninge gecommitteert te werden in plaetse van de
rekenmeester Pauwels van Loo, deser werelt overleden, is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede ter dachvaert gaende nomineren
sullen Cornelis Jansz. van der Nyenburg zo verre hy by eenige voorsittende
steden wort genomineert, indien niet, dat zy haer sullen conformeren den meesten
stemmen.

[in marge: Doedt Jansz. ende Harck Jansz. op ten dachvaert.]
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Syn voorts Doedt Jansz. Medemblick, burgermeester ende Harck Jansz. van
Houthum, secretaris, gecommitteert omme op ten dachvaert den iien deser maent
in Den Haege geleyt te compareren, die voorgaende resolutien voor advys inne te
brengen daer op ende andere voorvallende saecken te resolveren ende hen
te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Die broden op v stuivers.]
Op huyden den viien may 96, is by de vroetschap goetgevonden dat men
die gebacken broden overmits die qualick gevent comen worden
sullen geven voor vyff stuivers ende dat men voortaen niet meer rog
en sal laten malen.
Dat men die van de admiraliteyt uuyte verpondinge niet meer en zal
assisteren als mit lx, lxx off lxxxm gulden als in voorgaende jaeren.
[in marge: Pieter Thomasz. tottet ontfanck van de ce penning te constringeren.]
Is geresolveert dat burgermeesteren Pieter Thomasz. gecommitteert totten ontfanck
van de ce penning ende onwillich zynde zallen constringeren opte verbeurte
van ses gulden van elcke dach dat hy in gebreke blyft ende
dat men hem in toecomende jaeren sal houden voor ontslagen ende een
ander persoon daer toe committeren.

[in marge: Die citatien te doen xiiii dagen voor den rechtdach.]
Voorts is geresolveert dat van nu voortaen alle citatien die aen
eenige burgeren worden gedaen, 't sy deur last van een burger ofte deur
last van een vreemt man, gedaen sullen werden xiiii dagen voor den
rechtdach die hem beteyckent zal worden ende dat men den selven sal
overleveren ten dage van de citatie copie van de eysch ende van de verificatien
van de eyscher zo hy eenige heeft, ten eynde die gedaen ten dage dienende promptelyck
mach antwoorden, off willich sonder dilay hem laten condempneren.
[in marge: Op ten iien juniy 96 zyn by de vroetschap van dese resolutien geexinneert custingen
ende boeten van de offitier van ses gulden ende daerbeneden die sullen mogen volstaen mits
drie dagen voor den rechtdach die citatie doende ende inspectien nieuwicheyden ende dier
gelycke die tegens den eersten rechtdach sullen werden geciteert ten waer die saecke noch
meerder acceleratie vereyschten 't welck in welcken gevalle den dach by advys van schepenen
geanticipeert mocht sal mogen werden.]

[in marge: Die middelen ende verpondingen een achte procent te verhogen.]
Ten selven dage in communicatie van de vroetschap geleyt synde sekere
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[175verso]
resolutie opte laeste vergaderinge in Den Haege op’t behaegen van
elcx principalen genomen, is by de vroetschap goetgevonden
dat die gedeputeerde deser stede ter dachvaert gaende in aensieninge
van de tegenwoirdigen noot sullen moegen bewilligen dat die middelen
van consumptie ende d'omslach van de verpondinge over die onroerende
goederen een achte procent worden verhoocht mits dat die selve middelen
eenpaerlick inghevoert ende geheven sullen werden ende dat oic die magistraten
allomme by eede beloven sullen die selve te hanthaven.
[in marge: Die convoyen ende licenten een viiie procent te verhogen.]
[in marge: Zo verre die van Zeellant tot geen behoirlyck ordre zyn te brengen dat men 't
provisioneel accoort mit haer gemaict op sal seggen.]
Belangende die convoyen ende licenten om die (zo verre by verpachtinge
van een gedeelte derselver ende andere goede ordre in den opheve van dien
te stellen niet en comen werden gebracht tot sulcken incomen dat daeruuyt die lasten van der oorloge te water mogen vervallen ende betaelt worden)
een achte procent te verhogen ende voorts van die van Zeellant op te
seggen het provisioneel accoort ende dat men die convoyen ende licenten ontfangen
zal ter plaetse daer die goederen eerst geladen worden conform 't placcaet
van de jaere LXXXVI etc. zo verre zy binnen den tyt van een maent
tot geen behoirlicke ordre in den opheve der convoyen ende licenten willen
verstaen, etc. is mede geresolveert dat die gedeputeerden in deselve voorstellen sullen moegen bewilligen ende haer conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: 4 Schepen van vrybeuyt.]
Ende angaende om by placcate te verbieden dat niemant uuyt dese ofte
andere landen sal moegen brengen eenige goederen, schepen ofte coopmanschappen
op Calis, Grevelingen, Duynkercken, Nyenpoort ofte Sluys, etc.
ende dat tot achterhalinge van de contraventeurs niet alleen die
schepen van oorloge in dienste van de lande weesende ende die generaels
ende andere offetiers tot ondersouck ende achterhalinge sullen werden
gelast maer op oick onder goede ordre vier schepen van vrybeyt
opte voors. custen gebruyckt sullen werden, dat ingelycx tot ondersouck
van alle frauden die gepleecht worden in 't vervoeren van de goeden ende
coopmanschappen nae vyanden landen deur binnenwateren ende
stromen, eenige jachten onderhouden souden werden op halve besoldinge
ende mededeelinge van de prinsen, syn die gedeputeerden deser stede
ter dachvaert gaende insgelijcx ghelast daerinne te mogen
bewilligen ende haer te conformeren den meesten stemmen.
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[in marge: Die van Delft gratie te doen in de verpondinge.]
Belangende die van Delft die versoucken eenige gratie
ofte verminderinge in de verpondinge, zyn de gedeputeerden
ter dachvaert gaende mede gelast haer te conformeren den meesten
stemmen.

[in marge: Uuytvoer van greynen ende ammunitie van oorloge op vyanden landen ende niet
van butter ende caes.]
Op huyden den xiii may anno 1596 in communicatie van de vroetschap geleyt
zynde sekere missive van de gedeputeerde deser stede weesende op ten dachvaert
in Den Hage mit copie van de missive van Zyne Extie ende extract uuyte missive
van de Staten van Zeellant, is by de vroetschap verclaert dat zy geen swaricheyt
en vint in verbot van de uuytvoer op vianden lant deur die plaetsen in Zyner
Extie missive geroert zo veel die greynen, ammunitie van oorloge ende die
paerden belang maer en vint geenssins geraden dat die uuytvoer van
butter ende caes op vyanden landen deur deselve plaetsen verboden worde
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niet alleen om dat die vyant daerdeur sonderlinge niet verlet sal worden
also die toespys meenigerley es maer oic om die groote interesten die de
plattelanden ende die steden die meestendeel van de selve dependeren daerdeur souden lyden als by tyde van de Grave van Leycester gebleecken es te meer
also die verpondingen ende gemeene middelen verhoocht worden.

[in marge: Verhoginge van de gemeene middelen.]
Ende belangende die verhoginge van de gemeene middelen niet alleen
van consumptie maer oic van d'andere als wage, horengelt ende
diergelycke, heeft die vroetschap haere gedeputeerden ter dachvaert
synde geauctoriseert haer in desen te moegen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Visitateurs van Pieter Thomasz. rekeningen.]
Syn voorts Jacob Dircxss, Jan Cornelisz. Comans, Arian Heyndricxz.
Rabbi ende Cornelis Jansz. van der Nyenburg gecommitteert om die
rekeningen van Pieter Thomasz. collecteur van de ce penning ofte
verpondingen over huysen ende landen van de voorleden jaere XVC [XCV]
te hoiren ende te sluyten
[in marge: Nieuwe huysen in den ce penning te tauxeren.]
Syn voorts Jan Cornelisz. Comans, Aerian Heyndricxss Rabbi ende
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Jan Claesz. Quinting gecommitteert om die nieuwe huysen die
noch niet op ce penning gestelt zyn te tauxeren.

[in marge: De landen een 8 procent te verhogen.]
Is voorts geresolveert dat men den ce penning over die huysen
zal collecteren opte oude voet ende dat men de ce penning over die
landen een achte procent sullen verhogen.

[in marge: 't Salaris van de heemraet van Geestmerambocht x gulden verhoogt.]
Op huyden den iiien juny anno 1596 is by de vroetschap collegialiter
vergadert zynde geresolveert dat men het salaris van de heemraet van
Geestmerambocht voor dit jaer in regart van de verdueringe aller dingen
thien gulden zal verhogen daer voor die stede vast zal staen ende sien off men
den poorteren Geerssen zal connen verwilligen, dat zy die zelve verhoginge
willen betalen.

[in marge: Die hant te houden aen 't versouck van de zeedorpen.]
Is mede geresolveert dat den gedeputeerde deser stede ter eerster
dachvaert gaende die hant sullen houden aen 't versouck dat die zeedorpen
aen de Staten sullen doen om convoy te hebben by de cleyne schepen in 't
diep visschende.

[in marge: Crancken schulden te betalen.]
Is voorts geresolveert dat men die schulden van Pieter Cornelisz. Cranck
deuchdelyck zynde ende voor d'opsegginge den iiiien january lestleden hem gedaen
gemaict zal betalen ende oic Cornelis Jansz. daer by hy te cost gegaen
heeft totte opsegginge toe die burgermeesteren den selven Cornelis Jansz. gedaen
hebben ende oic dat men den selven Cranck zo aen hemden ende cragen als
aen gelt xxv gulden zal verstrecken teneynde hy by middele vandien eenich
onderhout sal mogen soecken ende voorts dat men syn boecken sal schicken te
becomen zo verre men daer aen eenich proffyt can doen.
[176verso]
[in marge: By wat middelen men beste den contraventeurs van ’t bevischen van de Schermer
zal mogen achterhalen.]
Op huyden den viien juny 96 is op ’t versoeckt van de vischers ofte dryvers
goetgevonden dat men die dorpen die mitte stede het octroy van ’t bevischen
van de Schermer ende anpalende wateren versocht hebben, sullen bescryven ende
mit heurlieden communiceren by wat middelen men die contraventeurs best
achterhalen ende straffen sullen mogen.
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[in marge: Visitateurs van de rekeninge van de fabryckmeesteren
ende tresorier de anno 1595.]
Syn voorts Jacob Dircxss., Aerian Heyndricxss. Rabbi, Cornelis Mathyss. Schagen,
Harck Claesz., Jan Claesz. Quinting ende Cornelis Jansz. van der Nyenburch geordonneert
tot visitateurs van de fabryckmeesteren ende tresorier van de jaere XCV.

[in marge: Fabryckmeesteren van de jaere 95 elcx l gulden.]
Is voorts het salaris van de fabryckmeesteren by de vroetschap voor het
jaere XCV in regart van de grootheyt van de ontfanck l [50] gulden verhoocht
ende haer in de plaetse van c gulden t’samen, elcx l [50] gulden, geaccordeert voor
’t voors. jaer sonder te trecken in consequentie.

[in marge: Ordonnantie te maken op ’t appelmeten.]
Syn voorts burgermeesteren ende gerechte geauctoriseert om te maken seker
ordonnantie op ’t meten van de appelen ende een off meer personen tot gesworen
appelmeters te ordonneren ende seker loon daerop te stellen.

[in marge: ’t Loon van de clocksteller xx guldens verhoocht.]
Is voorts het loon ofte stipendium van de clocksteller in regart van zynen
groote moeyten ende verdieringe aller dingen xx gulden verhoocht ende van
clxxx guldens op iic gulden gestelt.

[in marge: Rabbi een brug geconsenteert.]
Is voorts Aerian Heyndricxss. Rabbi geaccordeert dat hy een brugge
zal mogen leggen by Hayckenlaen tegens die twee aen, mits dat
dieselve breet moet weesen xxvi off xxviii voeten ende dat hy
deselve wel moet anvollen ende mit wangen tot genoegen van burgermeesteren.

[in marge: Mit die van Haerlem ende Leyden te versoecken convoy voor de cleyne schepen
in ’t diep vissende.]
Op huyden den xen juny anno 1596 is die burgermeester Doedt Jansz.
Medemblick by de vroetschap, collegialiter vergadert zynde, gecommitteert
omme mitte burgermeesteren van Haerlem ende Leyden in Den Haege te reysen ende
aldaer mit malcander aen Zyne Extie ofte admiraliteyt te versoecken
dat die cleyne schepen in ’t diep vischende mede by de beste middelen
geconvoyeert mochten werden, ’t zy by de schepen die tot cruysinge
van de zee zyn geordonneert ofte anders ende oic omme tot
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Leyden te vereysschen nae die boecken van Cranck.

[in marge: Van ’t silver 4 silveren bekers.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren van ’t silver in de loose
gevonden vier silveren bekers sullen doen maken.

[in marge: Voetvollers requeste.]
Is mede op ’t requeste van de voetvollers geresolveert dat burgermeesteren
by de gevoechelicxte middelen sullen arbeyden by Maerten Pieterss. van der
May ende den voetvollers teneynde een eenparich loon opte voetlakenen
ende smalle ende breede lappen gestelt ende so den voetvollers eenich contentement
gegeven mochte werden.
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[in marge: Dulhuysges in ’t Sinte-Elysabetsgasthuys kercken te maken.]
Aengaende die dulhuysges by de regenten van Sinte-Elysabetsgasthuys in ’t
kerckgen van ’t Middelhoff versocht, is voor dese tyt in state gestelt
doch dat men die huyere van ’t kerckgen sullen opseggen ende in ’t toecomende
jaer daerinne eenige dulhuysges sullen doen maken, mits dat
’t onderhout van de outsinnige personen zal comen tot laste van ’t gasthuys.
[in marge: Jan Willemsz., trapenierder, mede een jaer huyshuyer.]
Is mede geresolveert dat men Jan Willemsz., trapenierder, van Utrecht
hier gecommen zynde, mede een jaer vrye huyshuyer off xx guldens daervoren
ende voorts gelycke vryheyt als andere wollenlakenmakers zal
laten volgen.

[in marge: Betalinge van ’t interest deur ’t arresteren van de Groote Sweede by
’t lant gedaen.]
Aengaende ’t versouck van Jan Boron, dienaer van de coninck van Polen,
nopende die pretensien van de Groote Sweede anno 74 in desen quartiere
gearresteert, etc., is goetgevonden dat men sal volgen de resolutie
in desen in Suyt-Hollant genomen. Actum den 20 juny 96.

[in marge: Van de 8 stuivers ende turff te liquideren mit die van Zuyt-Hollant van ’t jaer
96.]
[in marge: Die van de admiraliteyt niet meer uuyte verpondingen te laten volgen als ten
uuytersten cm guldens.]
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Opten xxixen juny anno 1596 in communicatie van de vroetschap geleyt zynde
sekere missive van de gedeputeerde raeden van West-Vrieslant ende
’t Noorderquartier mentionerende off men het surplus van de acht stuivers ende
consumptie van de turff tot betalinge van de renten opte ses groote steden
gedestineert tot proffyte van ’t lant sal employeren ende off men de clxxxiiiim
pont by die van de admiraliteyt in haeren staelt gestelt gehelick uuyte
verpondingen sal betalen, etc., is goetgevonden dat men van ’t jaer 96, off
ten uuyterste van ’t jaer 95
ende voortaen mit die van Suyt-Hollant van de acht stuivers ende consumptie van de turff
zal liquideren, mits dat zyluyden van gelycken sullen doen ende dit quartier
acte verlenen dat zy dit quartier van de liquidatie van de verder verleden jaeren
ongemolesteert sullen laten ende dat men die van de admiraliteyt uuyte verpondingen
niet meer en sal laten volgen als lxxx, xc ende cm gulden.

[in marge: Dirck Harmansz. pensie xxx guldens verhoocht.]
Is voorts Dirck Harmansz. geaccordeert boven die lx guldens ‘s jaers
hem voormaels gegunt, noch xxx gulden ‘s jaers, ingaende Jacobi mit die conditie
dat hy geen pauselicke superstitien en sal exerceren op verbeurte
van zyne gehele toegevoechde alimentatie mitte verhoginge van dien.

[in marge: Den schoutendienaers eenige cleyne keuren toe te voegen.]
Op ’t versouck van de schoutendienaers is goetgevonden dat burgermeesteren
mitten schout sullen spreken ende den dienaers eenige cleyne
keuren toevoegen omme by middele van dien een beter onderhout te
moegen hebben.

[in marge: 2 Uuyt dit quartier in den Hoogen Raet, 2 in den Provintialen Raet ende 2 in de
Camere van de Rekeninge.]
Op huyden den ixen july anno 1596 in communicatie van de vroetschap geleyt zynde
sekere missive van de gedeputeerde raeden van West-Vrieslant ende ’t Noorderquartier mit sekere project, daerinne versocht wort dat uuyt West-Vrieslant
twee gequalificeerde personen in den Hoogen Rade, twee in den Provintialen Raedt
ende twee in de Camere van de Rekeninge, als een rekenmeester ende een auditeur souden
werden gecstelt, etc., is ’t selve project wel goetgevonden mit die conditie dat men
’t selve zal sulcx dresseren dat ’t versouck geschiet by die van West-Vrieslant ende
’t Noorderquartier.

[177verso]
[in marge: Brantgereetschap te visiteren.]
Is voorts geresolveert dat men visitatie zal doen van ’t brantgereetschap
ende die nieuwe angetymmerde huysen mede op brantgereetschap stellen ende
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regart nemen opte buyeren seylen.

[in marge: Die keure van hart darck te verswaren.]
Is mede geresolveert dat men den keur op ’t hart dack gemaict zal
verswaren ende ordonneren dat men geen daken mit eenige spar, noch
sparren, noch eynde van sparren, ’t sy nieuwen off ouden, sal moegen verstarcken,
noch eenige daken mit riet nayen noch stoppen dan alleen mit stroo.

[in marge: Maerten van der May 200 gulden.]
Is voorts geresolveert dat men Maerten Pieterss. van der Aemeyde
ordonnantie zal verlenen opte stede van iic gulden, te weeten clxxx guldens
ende die lx roeden lant hem by de stede totte volmolen geaccordeert,
elcke roede tot drie gulden onder die conditie off die voors. volmolen teniet ging ende geen
ander daer gestelt worde dat die voors. lx roeden weder an de stede devolveren soude
ende twintich gulden hem toegevonden voor zyne reyscosten ende scryffloon om die
ordonnantie van de wollenwe[ve]rie tot Leyden ende Uuytrecht te becommen.

[in marge: Tot Enchuysen te reysen om die harincktonnen.]
Op huyden den xiiiien july anno 1596 is by de vroetschap, collegialiter
vergadert zynde, goetgevonden dat burgermeesteren mitte burgermeesteren van Hoorn
ende Medemblick nae Enchuysen sullen reysen ende an de burgermeesteren aldaer
versoucken dat zy het haer visiteren van de harincktonnen, van nyeus
ingevoert, willen naelaten.
[in marge: ’t Lant van Floris Vleyschouder te copen.]
Voorts zyn burgermeesteren geauctoriseert om ’t lant van Floris Vleyschouder
te copen ende een wech daervan genomen hebbende, die reste in erffpacht
uuyt te geven.
[in marge: mr. Aelbert van Foreest tot stadts advocaet.]
Is mede geresolveert dat men mr. Aelbert van Foreest mede tot
stadts advocaet zal aennemen ende hem een pensie van xii guldens ‘s jaers geven.

[in marge: ’t Verder versouck van Jan Claes Wybrantsz. belangende ’t octroy van de
herinxmolen te beletten.]
Ten selven daege in communicatie geleyt zynde sekere missive van de gedeputeerde
raeden van Hollant ende West-Vrieslant mit sekere bygevoechde pointen daer
op die edelen ende steden staetsgewyse sullen vergaderen den xven deser
maent july, is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede, ter dachvaert
gaende, sullen beletten ’t geene by Jan Claes Wybrantsz. boven ’t voorgaende octroy
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verder wort versocht.

[in marge: Ordonnantie opte imposten van de turff ende zeep.]
Aengaende die resumptie van de ordonnantie der imposten opte turff ende
zeep, etc., is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede haer dienaengaende
sullen conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Veylinge van der zee ende ordre opten ontfanck ende gemeenschap der convoyen
ende licenten.]
[in marge: Die collegien ter admiraliteyt te conbineren.]
Belangende de veylinge van der zee ende d’ordre op den ontfanck ende
gemeenschap der convoyen ende licenten ende off men in Hollant ende WestVrieslant alleenlick een collegie van admiraliteyt sal houden, is op ’t eerste
lit goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede, ter dachvaert gaende,
sullen anhoiren d’advysen van de edelen ende voorsittende steden ende haer conformeren
mitte meeste ofte beste stemmen derselver ende op ’t iie lit dat die voors.
collegien sullen werden geconbineert.

[in marge: Propositie van de ambassadeur van Vranckryck.]
Beroerende die propositie van de ambassadeur van de Coe Mat van Vranckryck ende
’t versouck daerinne gedaen, is geresolveert dat die gedeputeerden deser
stede haer sullen conformeren den meeste stemmen.
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[in marge: d’Oude voet te volgen belangen d’imposten van de wollen lakenen ende twee
stuivers opte tonne bier.]
Aengaende die difficulteyten vanwegen die steden van Delft ende Amsterdam
gemoveert opte forme van de impost van de twee stuvers opte tonne bier ende
den impost van de wolle lakenen, is goetgevonden dat men by alle
middelen sal anhouden dat den ouden voet daer gevolcht mochte werden.

[in marge: Peyl van de wynen in de burgershuysen.]
Belangende die peylinge van de wijnen te doen niet alleen in de tappersmaer oic in de burgershuysen, is ’t selve by de vroetschap goetgevonden.

[in marge: De frauden in de impost van de bieren ten plattenlande te weeren.]
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Beroerende die frauden die ten plattenlande geschien in de impost van de bieren,
is goetgevonden dat men dieselve zo mittet sekere ende bequame plaetsen
totten opslach te ordonneren als mit andere bequame middelen sullen
soecken te weeren.
[in marge: iiic Duysent guldens over die provintien tot vervallinge van de oncosten van de
oorlochschepen.]
Aengaende die driehondertduysent gulden by de generaliteyt
versocht tot vervallinge van de oncosten van de equippagie van de schepen van
oorloge zo tot veylinge der zee ende stroomen als tot assistentie van de Coe.
Mat. van Engelant gesonden, etc., is geresolveert dat die gedeputeerden
deser stede daerinne sullen moegen bewilligen ende oic helpen advyseren
by wat middele men die best souden moegen vinden.

[in marge: Successien ab intestato.]
Beroerende die successien ab intestato, etc., is goetgevonden dat die
gedeputeerden deser stede, ter dachvaert gaende, haer sullen reguleren nae
die resolutie by de vroetschap in desen den 12 february lestleden genomen.

[in marge: Die verbonden goeden te laten regystreren.]
Belangende die goederen die by testamenten, codicillen, huwelicxvoorwaerden,
maechscheyden ofte andere contracten (niet voor de gerechten daeronder die
goederen gelegen zyn gepasseert ende geregystreert) subiect restitutie gemaict zyn
by openbaere ordonnantie ofte placcate te statueren dat sulcke dispositien,
handelingen ende contracten sullen moeten werden geregystreert ter plaetsen daer
die goederen gelegen zyn op pene dat ’t verbant daerover geen plaetse en zal
hebben, is ’t selve by de vroetschap gevonden zoverre d’edelen ende steden
’t selve mede goetvinden.
[in marge: Medemblick ende Houthum opten dachvaert in Den Hage.]
Syn voorts Doedt Jansz. Medemblick, ende burgermeester ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris, gecommitteert opte voors. vergaderinge van edelen
ende steden vanwegen deser stede te compareren, die voorgaende resolutien inne
te brengen daer op ende andere voorvallende saecken tot defentie ende versekeringe
der landen dienende te helpen advyseren ende haer te conformeren den meesten
stemmen.
[in marge: cm Guldens over Hollant ende West-Vrieslant.]
Opten xxen july 1596 is op ’t scryven van de gedeputeerden deser stede,
weesende opten dachvaert in Den Haege, geresolveert dat zyluyden omme
den vyant te beter te moegen resisteren ende Zyne Extie in syn goet voornemen
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te secunderen sullen moegen bewilligen in de cm gulden over Hollant ende West-Vrieslant
versocht ende dat die penningen sullen gevonden worden in conformite van de acte dienaengaende geconcipieert.
[178v]
[in marge: Impositie tot Enchuysen opte harincktonnen.]
Op huyden den ven augusti anno 1596 is by de vroetschap collegialiter vergadert
weesende ende gehoirt hebbende ’t rapport van de burgermeester Dirck Dircxss., geweest
hebbende mitte burgermeesteren van Hoorn ende Medemblick tot Enchuysen om te
versoecken affdoeninge van de lasten ofte impositie opte harincktonnen gestelt, etc.,
goetgevonden dat men mit die van Enchuysen desen angaende sal treden in seker
accoort den cuypers van dese ende van d’andere steden minst prejudiciabel zynde ende
dat men die van Hoorn ende Medemblick alhier zal bescryven om gesamentlick
sekere pointen te concipieren daer op het accoort gemaict soude werden.
[in marge: Rapport van de burgermeester Medemblick ende den secretaris Houthum.]
Hebben voorts de burgermeester Doedt Jansz. Medemblick ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris, den vroetschappe rapport gedaen van ’t gundt
opte laeste dachvaert in Den Haege verhandelt was.

[in marge: Provisie van rog te doen.]
Is mede geresolveert dat die stede provisie zal doen van rog ende dat men
onder den burgeren zal stroyen teneynde zy mede voor haer huysgesinnen
provisie doen.
[in marge: ’t Dode lichaem van Lodewyck, geexecuteerde.]
Aengaende ’t dode lichaem van Lodewyck Jorisz., geexicuteerde mitten
swaerde, gestelt op ’t oude galchvelt ende off men ’t selve van daer nemen
ende op een ander bequame plaetse zal doen stellen volgende ’t versouck van de
buyeren daer omtrent wonende, is goetgevonden dat men ’t selve dode
lichaem voor dese reyse daer sal laten staen ende dat men voor den toecomende
tyt een andere bequame plaetse zal despicieren.
Is voorts Harck Jansz. van Houthum, secretaris, gecommitteert
omme vanwegen deser stede

[in marge: ’t Lant van Harman ende Floris tot een cingel.]
[in marge: Bij dese resolutie heeft die vroetschap gepersysteert den 9 decembris 96.]
Op huyden den eersten septembris 1596 is by de vroetschap geavoyeert
die copinge by burgermeesteren op ’t behagen van de vroetschap gedaen mit Harman
Jansz. Smit om soveel van zyn lant te moegen nemen als die stede
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tot behoeff van een cingel daervan sal behoeven, elcke roe tot xlv
stuivers ende voorts geresolveert dat burgermeesteren aen Floris Vleyschouder
sullen versoucken off hy naer advenant van syn lant mede den
stede wil laten volgen, indien niet, dat burgermeesteren alsdan ’t gehele lant
van de voors. Floris aen haer sullen nemen tot seggen van vier neutrale
mannen die by schepenen genomineert sullen werden.
[in marge: Mathenes, de president Wijngaerden ende den raetsheer Banchem mit een maeltyt
te vereeren.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren den heer van Mathenesse,
den president Wyngaerden ende den raetsheer Banckhem als commissarissen
boven die stedekannen, haer op gisteren gesonden, mit een maeltyt sullen
vereeren.
[in marge: Successien.]
Ten selven daege in communicatie van de vroetschap geleyt zynde sekere
missive van de gedeputeerde raeden van de Staten van Hollant, mitsgaders
sekere pointen daer op in de vergaderinge van de Staten den iien deser
maent resolutien ingebracht sullen werden, is zoveel die gereserveerde
pointen angaet, daeronder ’t point van de successien begrepen, es ’t goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede ter dachvaert gaende, haer
sullen reguleren nae die resolutie desen angaende by de vroetschap den xiien february
lestleden genomen.
179
[in marge: Resumptie van de ordonnantie der gemene middelen.]
Syn voorts de gedeputeerden deser stede, ter dachvaert gaende, gelast
om te procederen tot resumptie van de ordonnantie der gemene
middelen ende opte verpachtinge derselver te voorsien.

[in marge: ii Stuivers opte tonne bier ende wollen lakenen.]
Aengaende d’impost van de ii stuivers opte tonne bier ende d’impost van de
wollen lakenen, is goetgevonden dat die gedeputeerden deser
stede sullen haer reguleren nae die resolutie desen angaende
voormaels genomen.

[in marge: Impost van de butter ende caes.]
Belangende d’impost opte butter ende caes voorgeslagen, is goetgevonden dat men in desen impost zal bewilligen zoverre die
wagen ten plattenlande affgeschaft worden ende anders niet.
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[in marge: Impost opten salm ende steur.]
Beroerende d’impost opten salm ende steur volgende d’ordonnantie daerop
geraempt, is goetgevonden dat men in denselven impost
zal bewilligen.

[in marge: Impost op ’t dragen van goude, silvere, fluwele lakenen.]
Aengaende d’impost die gestelt zoude werden tot laste van degeene
die dragen eenige goude, silvere, syde ofte fluwelen cleederen, boorden
ende andere, etc., is goetgevonden dat men desen impost zal stellen
op diegeene die gehele acconstrementen dragen van goude, silvere,
fluwele ofte syde lakenen, in ’t jaere twee gulden ende dat niemant
vry sal zyn dan die in dienst ten oirloge zyn.

[in marge: Voorcommen die fraude in de imposten gepleecht.]
Syn mede die gedeputeerden, ten dachvaert gaende, gelast omme die
beste middelen des mogelick zynde te helpen voorslaen ende bewilligen,
dienende tot voorcominge van de frauden die gepleecht worden in de
steden ende ten plattenlande in den opheve van de impost van de
bieren ende andere gemeene middelen.

[in marge: Belangende die middelen voormaels voorgeslagen.]
Belangende eenige andere imposten in desen lopende jaere voorgeslagen
ende by eenige steden gedifficulteert, is goetgevonden dat die
gedeputeerden deser stede sullen anhoiren d’advysen van de voorsittende ende
die middelen die by deselve voorgeslagen sullen werden ende in gevalle
zy in deselve swaricheyt bevinden, rapport sullen nemen.

[in marge: Administratie der admiraliteyt ende der convoyen ende licenten.]
Voorts om te helpen advyseren op een goede ende eenparige regieringe
ende administratie der saecken van der admiraliteyt eenparentlick van de
convoyen ende licenten mittet geene daeraen cleeft ende sonderlinge
hoe men voorsien zal opte betalinge van de lasten der admiraliteyt
die uuyte innecommen van de convoyen ende licenten niet en mogen vervallen
worden, etc., is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede, ter
dachvaert gaende, haer sullen conformeren den meeste stemmen ende oick
insisteren dat die drie collegien mochten werden geconbineert.
[179verso]
[in marge: Nominatie van een president ende een off 2 in den Hogen Raet.]
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Belangende die nominatie van een president in den Hogen Raet ende
verstarckinge van de selven Raet mit noch een off meer personen,
is goet gevonden dat die gedeputeerden deser stede sullen
nomineren de personen voormaels genomineert.

[in marge: Genomineerde tot rekenmeester.]
Ende omme een bequaem persone te nomineren in de camere van de
rekenmeesteren in de plaetse van de overleden rekenmeester Walraven,
syn by de vroetschap genomineert Aelbert Cornelisz. Comans, Cornelis Jansz.
van der Nyenburch, ende Heyndrick van Sonnevelt.

[in marge: Dirck Dircqss. ende Harck Jansz. opten dachvaert in den Hage.]
Syn voorts Dirck Dircqss. burgermeester, ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris, gecommitteert, opten voors. dachvaert
vanwegen deser stede te comparereren, de voorgaende resolutien
voor advys inne te brengen daer op ende andere voorvallende saken
te resolveren ende hen te conformeren den meeste stemmen.
[in marge: Impost op butter ende caes.]
Den ixe septembris 1596 in communicatie van de vroetschap geleyt zynde
sekere missive van de gedeputeerden deser stede ter dachvaert zynde,
is op ’t point van de impost die gestelt soude werden op butter ende caes by de
vroetschap groote swaricheyt bevonden om in de selve te bewillingen,
also ‘t selve die hooftneringe deser stede es, dan soeverre die van
Delft in den impost van de twee stuivers opte tonne bier, die van Haerlem
in den impost op ’t linnen laken ende die van Amsterdam in de continuatie
van de impost op de wollen lakenen willen bewilligen, dan die gedeputeerde
deser stede in dien gevalle oick in desen impost sullen bewilligen,
doch mit die conditie dat die butter ende caes van buyten comende niet
exempt sal zyn, ende zo daerinne eenige verminderinge geschiet dat
de selve verminderinge soewel sal comen over die binnen als over
die buyten caes ende butter ende oic dat men die convoyen en licenten zal
benefitieren naer behoiren.

[in marge: ’t Dragen van de goude lakenen etc.]
Aengaende d’ impost op ’t dragen van goude, silveren, zyde ofte fluwelen
acconstrementen etc. persisteert die vroetschap by haere resolutie
voormaels dien angaende genomen.

[in marge: Consumptie van ’t sout.]
Belangende d’impost opte consumptie van ’t sout verklaert die
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vroetschap dat men in geen verder verhoginge en sal bewilligen.

[in marge: Hartoge van Billoen ende zyn versoeck.]
Aengaende den hartoge van Billioen ende ’t geene hy vanwegen
Zyne Mat van Vranckryck zal voorstellen, nopende seker
verbont ende aliantie etc., sullen die gedeputeerden deser stede
haer moegen conformeren den meeste ofte beste stemmen.

[in marge: d’ Impost van 2 stuivers opte tonne bier.]
Opten xiiste septembris 1596 is byde vroetschap goet gevonden
ende geresolveert, dat die gedeputeerden deser stede sullen insisteren
dat d’impost van de van de ii stuivers opte tonne bier in treyn mach blyven
ende gecontinueert werden indien ‘t doenlick is, indien niet, dat zy sullen
mogen volgen den meesten stemmen zoveel angaent d’impost opte greynen
die by den brouwers opgedaen werden, doch insisteren dat d’ offscryvinge
geen plaetse hebben.
180
[in marge: Die impost van de Wage ende opte consumptie van ’t sout te dubbelen.]
Op huyden den xviste septembris XVC XCVI is by de vroetschap gehoirt
hebbende ’t rapport van de burgermeester Dirck Dircxss. goetgevonden
dat die gedeputeerden deser stede sullen moegen bewilligen
in ‘t verdubbelen van de impost van de Wage ende van de impost opte
consumptie van ’t sout.

[in marge: Dragen van de acconstrementen.]
Aengaende d’impost op ’t dragen van goude, silveren, syde, fluwelen
acconstrementen, coorden, boorden etc, verclaert die vroetschap dat
zy niet geraden en vinden dat de voors. impost zo generaelik genomen worde,
want ’t selve smaken soude capitale impositie, ende causeren groote
beroerte onder den gemeente, maer dat men zal persysteren by de voorgaende
resolutie desen angaende genomen, te weeten op ’t dragen van gehele
acconstrementen van goude, syde, fluwelen, laken, goude ende silveren
passementen, ende dat men desen angaende geen overstemmige zal lyden.

[in marge: Navigatie op Spangien.]
Belangende van de navigatie op Spangien, Poortugael ende Italien te
beletten, zowel van de oosterlingen als andere van dese landen ende tot
dien eynde eenige schepen te houden opte costen van Spangien
tot te Straet toe, etc., es ’t selve by de vroetschap goetgevonden ende
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heeft mitsdien haere gedeputeerden gelast daerinne te moegen bewilligen
ende haer te conformeren de meeste stemmen.

[in marge: Sondach als die hal open is, mit conynen etc. voor te staen.]
Opten xxiiste septembris 96 is by de vroetschap collegialiter vergadert
zynde geresolveert dat men op sondagen ende andere heylige dagen,
als die halle openstaet, met conynen, vogelen ende andere diergelyke eetwaren sal moegen voorstaen.

[in marge: Misschuyt die weder uuytgevoert wort.]
Is mede geresolveert dat die misschuyt, die van buyten hier wort
ingebrocht ende onvercoft weder uuytgevoert wort, van de excys vry
zal zyn, des sullen zy incomende den acchyser den misschuyt angeven.

[in marge: Mit die van Hoorn etc. te accorderen.]
Is mede geresolveert dat Gerrit Jacobss. Coren, zo die gelegentheyt
voorcompt, om mit die van Hoorn, Enchuysen ende Medemblick weder in
onderhandelinge te comen, die selve in waer sal nemen, ende dat men
mit heurlieden sullen veraccorderen.

[in marge: In den impost op dragen van de acconstrementen bewillicht.]
Op huyden den xxiiiste septembris 1596 is by de vroetschap gehoirt
hebbende ’t gundt by eenige gecommitteerden van de heeren Staten was
voorgestelt voor dit jaere, bewillicht in de impost op ‘t dragen
van goude, silveren, zyden ende fluwelen acconstrementen etc. gestelt in
sulcker voegen als de ordonnantie dien aengaende geconcipieert vermelt.

[180verso]
[in marge: Heynrico Anthonidi te scriyven.]
Is mede goet gevonden dat men Henrico Anthonidi zal scryven
dat de stede hem voor dese tyt om verscheyden respecten, geen hoger
stipendie en can accorderen als d’ andere dienaers des godlicken
woorts alhier genieten, dan so verre ’t men bevint als hy hier
zal zyn dat hy overmits die grootheyt zynder familie daermede
hem niet en soude connen onderhouden, dat men ’t selve dan sal verbeteren
nae dat zyn dienst ende die billickheyt dan vereyschen sullen.
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[in marge: Propositie van Zyne Extie omme te hebben sekere nieuwe oorlochschepen,
smackseylen etc.]
Aengaende ’t gundt by Zyne Extie an de Staten Genaerael es overgelevert,
om by ’t lant gemaict te werden xii nieuwe groote oirlochschepen
eenyge smackseylen, roeygetuych etc., breder in ’t gescriftt den vroetschap
voorgelesen gemelt, heeft die vroetschap haere gedeputeerden ter
dachvaert zynde geauctoriseert, te anhoiren d’advysen van de
edelen ende voorsittende steden, ende haer te moegen conformeren
den meeste stemmen der selver.

[in marge: Grondelinge te doen van ’t reguliers convent.]
Op huyden den vie novembris XVc XCVI is by de vroetschap collegialiter
vergadert zynde geresolveert, dat men volgende ’t scryven van de
burgermeesteren van Haerlem, mit henluyden ofte Haerlem gedeputeerden,
zal procederen tot grontdelinge van ’t reguliers convent.

[in marge: Belangende die scharrebieren.]
Aengaende die scharrebieren ende off men soude moegen groen bier vercopen
van ‘t mengelen een blanck etc., is ’t selve niet goet gevonden, maer
dat men sal blyven by de resolutie voormaels by de vroetschap
van de scharrebieren genomen.

[in marge: ’t Proces tegen eenen Symon Cornelisz. van Harrigem te vervolgen.]
Is mede goetgevonden dat men ’t mandement van appel ofte
reformatie tegens eenen Symon Cornelisz. van Harrigem, by de
stede vercregen belangende seker notwech over die Abtslaen, zal
te werck leggen ende vervolgen.

[in marge: Ordonnantie opte turffvolsters.]
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert om sekere ordonnantie
te maicken voor den turffvolsters.

[in marge: Den ontfanck van de bagynen ende abdyer goeden te voegen by de tresorie.]
Is voorts geresolveert dat men den ontfanck van de goeden der bagynen
ende van der abdie zal conbineren by den ontfanck van de tresorie
ende by een persoon laten bedienen, die tot salaris genieten zal
iic l gulden.
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[in marge: Van de rekeningen ende ontfanck des nieuwen tresories.]
Is mede geresolveert dat die tresorier jaerlicx zyn rekeningen zal
doen viertien dagen voor d’electie van de nieuwe wet nae d’expiratie
van zyn jaer ende dat hy geene restanten in uuytgeve zal moegen
brengen dan die hy totte expiratie gebrocht heeft, ende voorts dat die
nieuwe tresorier ontfangen zal alle die incomende binnen zyn jaer
vallende, ende die oic betalen alle die lasten binnen zyn jaer vallende.
181
[in marge: De weesmoers te betalen ’t geen zy voor Cranck verschoten hebben.]
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren den weesemoers sullen doen betalen
’t geene zy tot reparatie ende makinge van de linnen ende wollen cleederen van
Pieter Cornelisz. Cranck verstreckt hebben volgende die specyficatie by haer
overgelevert bedragende lxxvii gulden x stuivers ende ’t verder verso, mits zy noch die
vaders den voors. Cranck niet langer anhouden, noch tot laste van ‘t huys yet
verstrecken sullen, ende ’t verder versoeck wort haer ontseyt.

[in marge: Een persoon tot het opheven der [p]salmen etc. an te nemen.]
[in marge: Burgermeesteren hebben tot ’t geene hier besyden gescreven staat angenomen
Claes Meynertsz. ‘s jaers om 75 gulden te betalen in vier termynen daervan ’t eerste
verscynen zal den eersten maerty 97.]
Voorts een goetgevonden datter een bequaem persoon by den kerkenraet
mit advys van burgermeesteren geordonneert zal worden die de psalmen des
sondaechs ende in de weeck zal opheven, ende sondaechs voir die predicatie
lesen, den welcken zy sullen moegen toevoegen ‘s jaers lxxv gulden, off wat
min off meer tot laste van der steden.

[in marge: Coetenburch vryheyt van offitien voor 2 jaeren.]
Is voorts Aerians Maertss. Coetenburch, overmits hy hooftingelant van de
Zype geordonneert es ende daer deur grotelicx geoccupeert zal zyn,
gegont voor den tyt van twee jaeren vryheyt van alle stadts offitien.

[in marge: Gecommitteerden om des smits gildebrieff te visiteren.]
Op huyden den xie novembris anno 1596 syn Jacob Dircxss., Pieter
Jacobss. Bas ende Jan Pieterss. Camerling by de vroetschap gecommitteert
om die oude gildebrieff van de smits ende die articulen by henluyden overgegeven
te visiteren, ende ’t geene zy voor den selven ambochte, ende die gemeene
neringe deser stede dienstich bevinden by den anderen te voegen, ende den
vroetschappe rapport te doen.
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[in marge: Gecommitteerde om te visiteren de articulen by de cuypers overgelevert.]
Syn voorts Frederick Dircxss. Ramp, Cornelis Heyndricxss. Boom ende Harck
Claesz. Boomstoppel gecommitteert omme die requeste van de cuypers ende
die articulen by haer overgelevert te visiteren, ende den vroetschap rapport
te doen, om ’t selve gehoirt vorder in der sake gedaen te werden
nae behoiren.

[in marge: Versoeck van Frans de Vries.]
Opte requeste van Frans Fransz. de Vries, is geresolveert dat men
hem ’t eerste versoeck van de Vrieschepoort ’s avonts te halff negenen te
openen sal offslaen ende belangende het tweede om het erff leggende by
’t boshuys te moegen hebben in eenen gravelicken erffpacht om woningen
daer op te stellen etc., syn burgermeesteren gecommitteert die plaetste te
besichtigen off die stadt de selve mach missen, ende indien gevalle van hem
verstaen wat woningen hy daer soude willen stellen, ende daerna mit
hem handelen sulcx zy te rade vinden sullen.

[in marge: Dignum Cornelisz. te contenteren.]
Op’ requeste van Dignum Cornelisz. is goetgevonden dat burgermeesteren mit
hem sullen handelen, ende te vreden stellen van ’t geene zy van syn lant
tot een cingel behoeven sullen mits offtreckende ‘t gene hy off syne
voorsaten uuytet water angemaict hebben.

[181verso]
[in marge: ‘t Loon van de dienaers van justitie.]
Op ‘t request van de dienaers van justitie, is goetgevonden
dat men haer loon sal verhogen van xxxv stuivers tot ii gulden ter week mits
dat zy alle bedelarie zo van maercktgelt, karmisgeld ende diergelijke
mitsgaders die exactien van de turffponten, potten, ende andere schipper of’t
vreemde luyden sullen naelaten, uuytgesondert alleen dat zy om nieuwe
jaer’s gelt moegen gaen gedurende die maent van januario ende langer
noch anders niet.

[In marge: De alimentatie van Aerian Dircxss. conventuael tot Blockert verhoocht.]
Is voorts die alimentatie van Aerian Dirxss conventuael
in ’t Reguliershoff tot Blockert buyten Hoorn in regart van
zyn swaerlyvigheyt ende impotentheyt verhoogt ende gestelt van
clxxv gulden tot iic gulden s’jaers, innegaende den 1en deser maent november.
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[In marge: Dat Jan Meynaertsz. den dam zal opnemen.]
Op’t request van Jan Meynertsz. Coeckebacker, es geresolveert ende
goetgevonden dat men hem zyn versoek sal ontslaen ende hem belasten
den dam by hem geleyt op te nemen ende ’t water zyn voorgaende diepte
te geven binnen xiiii dagen, op sulcke pene als burgermeesteren mitte
gerechte daerop stellen sullen.

[in marge: Versouck van clompmakers ende schoenlappers.]
Op’t request van de clompmakers es goetgevonden dat burgermeesteren ende
gerechte een keur sullen maken ende daerby verbieden, dan geene vreemde
clompmakers noch schoenlappers binnen deser stede op te weeckmarckt noch in de
weeck mit clompen off oude schoenen sullen moegen voorstaen om te
vercopen, op sulcke boeten als zy daertoe stellen sullen, mits dat
daervan exempt sullen syn die poorter van de steden, daer onsse
clompen poorter mit clompen ende oude schoenen moegen voorstaen
ende die vercopen.

[in marge: Guyerte Cornelisdr. alimentatie xv gulden verhoocht.]
Is voorts de alimentatie van Ghuyerte Cornelisdr. ongeprofesside
suster van ’t jonge Bagynhoff verhoocht, ende gestelt van xxv gulden
op veertich gulden ingaende 1e octobris lestleden.

[in marge: Rapport van de seretaris Houtum ende de burgermeester Medemblick.]
Op huyden den xiien novembris anno XVC ses ende t’negentich
hebben Harick Jansz. van Houthum, secretaris ende Doedt
Jansz. Medemblick, burgermeester rapport gedaen van ’t gunt
op te laeste dachvaart mitsgaders mitten Hartoch van
Billion vanwegen Zyne Mat. van Vranckryck gehandelt was.

[in marge: Steenhuys ende Houthum opten dachvaert in Den Hage.]
Ten selven dage zyn Jacob Willemsz. Steenhuys, burgermeester ende Harck
Jansz. van Houthum, secretaris, gecommitteert, op ten dagvaert den xiiiien
deser in Den Hage geleyt te compareren, ende mitte edelen ende gedeputeerden van de
steden te helpen advyseren op ’t gundt nodich es tot wederstant van de vlote
in Spangien toegerust ende tot bewaernisse ende versekerheyt van den lande
vereyschende es ende oic te bewilligen in de penningen daertoe nodich zynde, ten
waer zy eenige merckelicke swaricheyt voor dese stede bevonden,
in welcken gevalle zy rapport sullen nemen.
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[in marge: Den burgers op rog te setten.]
Op huyden den lesten novembris 1596 is by de meesten stemmen van de
vroetschap goetgevonden, dat men den burgeren van vermogen zynde,
zal stellen op sekere rog die sy stille sullen houden leggen ende de
selve rog op te moegen doen tusschen dit ende uytgaende may naastcomende.

[in marge: Versekertheyt der landen in regart van de Spaense vloot.]
Ten selven daege in communicatie van de vroetschap geleyt zynde sekere
missive van de gecommitteerde raden van de Staten van Hollant
en West-Vrieslant, mit sekere bygevoechde pointen, waer
op by de edelen ende steden haer advysen in de vergaderinge
van de Staten den iien decembris toekomende in Den Hage geleyt,
ingebrocht souden werden, is op ’t eerste point der selver,
mentionnerende van naerder te advyseren ende resolveren op alle ’t geene
nodich ende dienstich zal wesen tot welvaert ende versekeringe der
landen in regart van de Spaense vlote etc. goet gevonden dat
de gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaende, sullen aenhoiren
d’ advysen van de voorsittende steden ende haer conformeren den meeste
ofte beste stemmen.
[in marge: xiic Duysent gulden extra.]
Op’t iide point daerby versocht wort bewilliginge en consent
tot onderhout van de ruyteren ende knechten ende andere lasten van der
oorloge over de provintien gerepartieert, mitsgaders die dartich vaendelen
Engelschen, ses vendelen Duyschen ende twee vendelen Schotsen noch
nyet gerepartieert, voor de provintien van Hollant, Zeelant,
Utrecht ende Vrieslant, die somme van xiic duysent gulden in ’t jaer,
boven de twee hondert duysent gulden ter maent, gelyck in den
lopende jaere geconsenteert es geweest.
[in marge: Noch iic duysent gulden tot een veltleger.]
Item tot vervallinge van de lasten van de aenstaende veldleger, gelycken iic
duysent gulden.
[in marge: iic Duysent gulden totte fortificatien.]
Noch voor de fortifficatien van verscheyden frontiersteden ende sterckten
als van Oosteynde, Bergen op Zoom, Breda, Bommel, Nymmegen,
Doesburgh, Zuthphen ende andere daer op des vyants gewelt verwacht
moet worden, gelycke somme van iic duysent gulden.
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[in marge: iiiic Duysent gulden totte waertgelders.]
Nog iiiic duysent gulden voor het onderhout van ses duysent waertgelders etc.
[in marge: iiiic Duysent gulden tot assistentie van Zyne Mat.]
Behalven die quote in de iiiicl duysent gulden voor den aenstaende
jaere bewilligt tot onderhout van iiiim soldaten te voet, tot verstarckinge
van het leger van Zyne Mat. van Vrankryck ’t welk in Henegouwen,
Arthois ende andere affgewekene provintien gebruyckt zal worden etc.,
heeft die vroedschap haere gedeputeerden ter dachvaert gaende gelyt, van de
deser stede wegen, in de voor gementioneerde consenten te bewilligen

[182 verso]
[in marge: Continuatie der middelen.]
[in marge: Ommeslach over die onroerende goeden.]
omme die quote van Hollant enden West-Vrieslant in alle die voors.
consenten te vinden, so heeft die vroetschap haere gedeputeerden
ter dagvaert gaende geauctoriseert te bewilligen voor den aenstaende jare,
xcvii in de continuatie van de gemeene middelen, mitsgaders in den
ommeslach over die onroerende goederen, op den voet als van ’t redres van de
verpondinge mitte verhoginge derselver, sulcx der (ende onder gelycke
limitatie als dese in den voors. jare xcvi, zo veel t’cort van de equipagie
aengaet) die in de voors. jare xcvi geconsenteert zyn ende van gelycken
in ’t generael middel van de soute.

[in marge: De penningen op interest gelicht, te continueren.]
Item dat alle penningen op te voors. middelen ende verpondingen, op interest
genegotieert, voor een geheel jaer nae de verschyndach sullen werden
gecontinueert, oft andere in de plaetse gelicht.

[in marge: Verhoginge van ’t waechgelt ende consumptie van ’t sout.]
Item in de verhoginge van het waechgelt mitsgaders van den
impost op de consumptie van de soute, volgende die resolutie in september
lestleden genomen, sonder te admitteren die restrictien by die van
Enchuysen voorgestelt, dese stede hinderlick zynde.

[in marge: Verhoginge van de swaere bieren, die by de tappers ingeleyt worden.]
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Item in een verhoginge van den impost opte swaere bieren, namentlick
van xx stuivers op elcke ton binnenlantsche bieren, die by den tappers
worden ingeleyt en van de uytheemsche bieren naer advenant meer
als die selffde in den impost gelden.

[in marge: Verdubblegeringe van ’t gemael.]
Item dat die gedeputeerden deser stede, mede ten fyne als voren
sullen bewilligen in de verdubbleringe van den impost op ’t gemael.
[in marge: cm Gulden opte die voet van de verpondinge binnen die steden ende
cm gulden over ’t getimmert ten plattenlanden.]
Item noch te bewilligen dat ten fyne voors. voor dit jaere
sonder en consequentie in hondert duysent gulden die he opgebragt
sullen werden by de besloten steden op te voet van de verpondingen ende
noch in hondert duysent gulden die omgeslagen sullen werden
over die huysen ende ’t getymmert in de vlecken, dorpen ende anderssints
buyten die besloten steden ende die vryheyt der selver steden, op sulcke
verdeelinge als daervan op te voet van de verpondinge ofte andersints
zal worden gemaect.

[in marge: Impost op die greynen die by den brouwers opgedaen werden.]
Aangaende d’ ordonnantie van de impost der greynen, die by den
brouwers opgedaen worden etc., is goetgevonden dat die
gedeputeerden deser stede ter dagvaert gaande, daerinne sullen
bewilligen.
183
[in marge: Eenparige regeringe der saecken van de admiraliteyt, etc.]
Aangaende die regeringe der saecken van de admiraliteyt, goede ordre
tot veylinge der zee ende omme die convoyen ende licenten alomme ten vollen
mit affweringe van alle frauden te doen ontfangen, is geresolveert
dat die gedeputeerden deser stede op te conbinatie van de collegien sullen
insisteren, doch uuyterlicken haer conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Abuysen in de convoyen ende licenten.]
Belangende de abuysen die daer syn in de lyste der convoyen ende licenten
etc., syn die voors. gedeputeerden gelast, haer te conformeren den meesten stemmen.
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[in marge: Die convoyen ende licenten wel te menageren.]
Voorts om die consenten van de convoyen ende licenten sulcx te menageren,
administreren, ende vermeerderen, is’t noot dat die lasten van der oorloge
te water daer uuyt mogen vervallen worden etc., syn die gedeputeerden
deser stede ter dachvaert gaende geauctoriseert, haar in desen te mogen
conformeren den meeste stemmen.
[in marge: iic m Gulden op de convoyen te lichten.]
Voorts van iic duysent gulden op lyffrenten tegens den penning ses ende losrenten
tegens den penning xii te lichten op ’t innekomen van de convoyen ende licenten,
om daermede die schulden daerinne die collegien van de admiraliteyt
zyn vervallen, promptelijk te betalen etc., heeft die vroetschap hare
gedeputeerden ter dachvaert gaende geauctoriseert, daerinne te moegen
bewilligen.

[in marge: Personen daer uuyt een tot raet in den Hove van Hollant sal worden
gecommitteert.]
Aangaende die nominatie van eenige personen, daer uuyt een vercoren
ende gecommitteert zal worden als raedt in den Hove van Hollant, in plaetse
van wylen mr. Jacob Pauli, overleden, heeft die vroetschap haere
gedeputeerden gelast, te nomineren doctor Junius van Dordrecht
ende Berckel van Delft, mit noch eenen die haer goet duncken zal.

[in marge: D’ impost op te acconstrementen staende te houden.]
Belangende d’ impost gestelt op ’t dragen van de zyde fluwelen clederen,
coorden ende boorden etc., is goet gevonden dat men de selve impost
zal soecken staende te houden by de beste middelen des mogelick zynde,
om d’auctoriteyt van ’t lant te mainteneren.

[in marge: Versouck van de Graeff van Egmont.]
Aengaende die requeste van de Grave Lamorael d’Egmont, die
hy an de Staten van Hollant ende West-Vrieslant zal overgeven,
is goet gevonden dat men sal persisteren by de resolutie voormaels
op zyn versouck genomen, doch dat die gedeputeerden deser stede haer
sullen mogen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Steenhuys ende Houthum op ten dachvaart.]
Syn voorts Jacob Willemsz. Steenhuys burgermeester, ende Haerck Jansz.
van Houthum gecommitteert, op ten dachvaert den iien deser in Den Hage geleyt,
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te compareren die voorgaende resolutien inne te brengen daer op ende alle voorvallende saken den defentie ende versekeringe van den lande betreffende, te
helpen resolveren ende haer te conformeren den meeste stemmen.

[193verso]
[in marge: Den graeff van Egmont mitte stede konnen te vereeren.]
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert om den graeff
van Egmont mitte stede konnen te vereeren.
[in marge: Executie jegens die van Zeelant voorgenomen.]
Op huyden den 9en decembris 1596 in communicatie van de vroetschap in geleyt
zynde sekere missive van de gedeputeerden deser stede weesende opten
dachvaert daerinne zy scryven dat opte constrinctie ende excecutie van
voorgaende resolutien iegens die van Zeellant voorgenomen is soo verre zy
tot geen eenparige administratie van de saecken der admiraliteyt gemeenscap
van beurse ende beter ordre in den opheve van de convoyen ende licenten soude
zyn te bewegen etc., begerende daerop der voors. vroetschap advys, heeft
die vroetschap haeren voors. gedeputeerden gelast te anhoiren d’avysen
van de edele ende voorsittende steden ende haer conformeren mitte meeste
ofte beste stemmen derselve.

[in marge: Smits ordonantien.]
Syn voorts by de vroetschappe geapprobeert die articulen by de
smits overgelevert sulx die gecorrigeert zyn mits dat allen
haere voorgaende brieven sullen te niet zyn ende dat burgemeesteren ende
gerechte aen haer behouden om dese ordonantien ofte articulen in’t
geheel ofte deel ter veranderen corrigeren ende interpreteren nae
haer gelieven.

[in marge: Willem Jacobss. geaccordeert een papiermolen te setten op te hantweyt.]
Is voorts Willem Jacobss., papiermaker, geaccordeert dat hy opten brant ende
onder gelycke conditie als anderen buyten dese stede getymmert hebbende,
toegelaten es, een papiermolen mit een cleyn huysgen ende schuyer sal moegen
setten op te suytwesterhoeck van de hantweyt sonder een gat in de
treckwech te moegen delven

[in marge: Rapport van Steenhuys ende Houthum.]
Op huyden den naestlaesten decembris anno 1596 hebben die
burgermeester Jacob Willemsz. Steenhuys ende Harck Jansz. van
Houthum, secretaris, die vroetschappe rapport gedaen van
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‘t gunt opte laeste vergaderinge van de staten in Den Hage
verhandelt was.

[in marge: Gerrit Jacobss. Coren gecontinueert.]
Op huyden den 8en january 1597 is Gerrit Jacobss. Coren
by de meeste stemmen van de vroetschap collegialiter vergadert
zynde voor dit toecomende jaer xcvii gecontinueert
in’t collegie van de gedeputeerden raeden van West-Vrieslant
ende ’t Noorderquartier.

[in marge: Claes Cranenbrouck zyn reste te betalen.]
Voorts es geresolveert dat burgemeesteren Claes Cornelisz. Cranenbrouck
ordonnantie opten tresorie sullen verlenen van alsulcke xxxiii gulden
als hem van de stede zyn resterende uuyt saecke van de steech leggende
an de oostzyde van ’t Rissevoort streckende totte lynbanen by hem al
in den jaere XVCLXXV den stede vercoft volgende den termynbrieff daer
van zynde.

[in marge: Pieter Coster een houten huysgen te mogen setten op ten hantweyt.]
Is voorts Pieter Cornelisz. Coster geaccordeert dat hy een huysgen van
hout sal mogen setten op te hantweyt opten brant ende onder gelycke
restrinctien als anderen buyten deser stede getymmert hebbende toegelaten es.
194
[in marge: Wat schepen gemeen sullen varen opten veer.]
Is voorts op ‘t request van de schippers geresolveert dat het
veerschip s’maandaechs te negen uren van Alcmaer varende mitte
twee veerschepen varende des dingsdaechs s’morgens ende s’avonts
gemeen weesen ende in een buijl varen sullen, voorts dat van
gelycke die veerschepen varende s’woonensdaechs, donderderdaechs
ende vrydaechs mede gemeen weesen ende in een buyl varen sullen;
wel verstaende dat het veerschip varende des woonsvrijdaechs s’avonts
van Alcmaer gehouden sal weesen des sondachs te twaelf
uren van Amsterdam t’seyl te gaen ende niet over mogen blyven
noch langer vertoeven zo verre als ‘t weder ende wint es.

[in marge: Cornelis Apteker x off xii gulden te geven.]
Is voorts ‘t versouck by Cornelis Apteker gedaen in state gestelt doch
dat burgemeesteren hem in syn armoede x off xii gulden sullen
verstrecken.
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[in marge: Den rectoor vrye huyshuyer.]
Op ‘t request van Ludolphus Potterus, rector, over gegeven is
geresolveert dat men den selven rector van de huyshuyer van ‘t huys
dat hy nu bewoont zowel voor den voorleden als toecomende
tyt zal subleveren, ontlasten ende bevryden ende dat die stede van
nu voortaen jaerlicx betalen zal die lxii gulden x stuivers die ‘t weeshuys
aen de weduwe van meester Pieter Olbrantsz. jaerlicx haer leven
lanck moet uuytkeren.

[in marge: D’alimentatie van Symon Janss. verhoogt.]
Is voorts die alimentatie Symon Janss. eertyts priester
voormaels by de vroetschappe gegont, verhoogt ende van
lx gulden ‘s jaers gestelt op c gulden ‘s jaers.

[in marge: Gecommiteerdens tot het stellen van’t vol loon.]
Syn voorts Doedt Jansz. Medemblick, Harck Jansz. van
Houthum, Symon Cornelisz. Comans ende Yff Maertenss. gecommitteert om
die requeste by de eygenaers van de volmolen overgegeven ende
die stucken daerby zynde te visiteren ende daerop deselve
mitsgaders die wollenlakenmakers te hooren ende op’t vollen
seker loon te concipieren ende daervan den vroetschappe rapport
te doen.

[in marge: Harman Smit elcke roe li stuivers.]
Is voorts op’t verhael by burgermeesteren gedaen by de vroetschap gedaen
geresolveert dat men Harman Jansz. Smit mede voor elcke roe lant
die de stede van syn lant sal offnemen tot een cingel betalen zal li stuivers
sulcx ende gelyck ‘t lant van Floris Vleyschhouder getauxeert es.

[in marge: Die straet op‘t Heyligelant.]
Voorts dat burgermeesteren haer sullen informeren opte gelegentheyt van de
straet die geleyt soude werden op‘t Heyligelant ende wat gerechtigheyt die
buyeren aldaer hebben ende daernae sulcx doen als zy oirbaerlick bevinden sullen.

[194 verso]
[in marge: Die van Haerlem deser stede helft in’t reguliers convent te laten volgen.]

514

Op huyden den xe january anno 1597 in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde sekere missive van de burgermeesteren der stadt Haerlem
daerinne zy presenteren tot behoeff van dese stede te cederen haer
helft van‘t reguliers convent tot Heyloe mits dat die stede
tot haeren laste soude nemen die geheele veertich gulden ‘s jaers lijffrenten
den kinderen van Cornelis Apteker competerende ende den stede Haelem soude
cederen een stucke lants genaempt die Suysoort groot twee
morgen iiiic xlvi roeden leggende in’t loot dese stede toecomende ofte
indien deser stede soude willen annemen een partye lants in’t lant
van over die groot twee morgen iiiiclvi roeden, genaempt
Jacob Huygen Weyde, die Cornelis Jansz. ende gebruyckt om lx gulden
‘s jaers vry gelt dat zy te vreden waeren daer jegens aen te
nemen der stede helft van’t voors. reguliers convent mitsgaders
die voors. xl gulden ‘s jaers lyffrenten, heeft die vroetschap die selve
presentatien deuchdelick gevonden ende die laeste angenomen te weetene
dat dese anneempt het stucke lants in Overdie, genaempt
Jacob Huijgen Weyt, groot ii morgen iiiiclvi roeden ende daer
tegens den stede Haerlem laten volgen haer helft van’t voors.
convent mits dat dye van Haerlem tot haer laste soude nemen
die voors. iiii gulden s’jaers lyffrenten.

[in marge: Den 27 january 97 zyn den vroetschappe voorgelesen die brieven by den
regeerders van Haerlem van de presentatie hier besyden gementioneert die de selve brieven
goet gevonden hebben ende den burgermeesteren geauctoriseert ‘t secreet segel aen de selven
te steecken ende den secretaris de selve te teykenen ende voorts gecommitteert Jacob Dircxss.
Burgermeester, Doedt Jansz. Medemblick out burgermeester ende Aerian Heijndricxss. Rabbi
schepen omme, van wegen deser stede tot behoeff van de stede Haerlem voor schout ende
schepenen van Heyloe opdrachte te doen, van de helft deser stede competerende in’t voors.
convent met belofte van bevrydinge in conformite van’t ontwerp de vroetschap voorgehouden
van de 8 stuivers ende turff te rekenen van de jaeren 95 ende 96 ende voortsaen simpel sonder
acte te eijsschen.]
Op huijden den xxviie january anno 1587 in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde sekere missive van de gecommitteerde raeden van West-Vrieslant
ende ‘t Noorderquartier is op ‘t eerste point geresolveert ende goet gevonden
dat men mit die van Hollant sal liquideren van de acht stuivers ende die consumptie
van de turff van XVC ende XCVI ende navolgende jaeren simpelick ende sonder
acte van die van Hollant te eijsschen.
[in marge: De cm gulden over ‘t getymmert ten platten lande geconsenteert ende hoe men
die repartieren zal.]
Ende belangende die cm gulden over het getymmert ten plattelande
geconsenteert off men daerinne sal volgen ‘t concept by die van
Hollant geraempt dan off men een ander sal ramen etc., is goet
gevonden dat men eerst zal verstaen hoe veel dit quartier in de
voors. cm gulden zal contribueren ende dat die gedeputeerden vanwegen
dit quartier op te liquidatie in Den Haege gaende dat die voors. cm gulden gerepartieert
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zal worden als andre extraordinaire contributien gerepartieert worden
bedragende over dit quartier een ve percent off uuyterlicken dat de selve
cm gulden gerepartieert sal worden nae ‘t redress van de verpondinge ende ‘t selve
gedaen zynde dat men dan sulcke sommatien sullen mogen uuytseynden
als by die van Hollant geconcipieert zyn.
[in marge: Hoe men de cm gulden over het getimmert binnen de stede geconstitueert
repartieeren zal.]
Belangende de cm gulden over ‘t getymmert binnen den steden geconstitueert ende hoe
men die repartieren zal etc. is geresolveert dat men die sal repartieren nae
advenant die steden in de verpondinge contribueren volgendi ‘t consent
dien aengaende gedragen.

195
[in marge: xlvm Gulden op interest te lichten.]
Voorts dat die gedeputeerden raeden van ’t collegie van desen quartiere
in de maenten van february ende marte sullen mogen op interest lichten t’elcken
maent xxiim vc gulden wesen die quote van dit quartier in den iic xvm
gulden die binnen die selve maenten by anticipatie opgebracht moeten
werden mits eerst verstaende voor wat tyt die van Hollant haer
quote lichten.

[in marge: Rekeningen van de commissarissen van de Brandaristoren.]
Aengaende die commissarissen van de Brandaristoren die visitatoers versoecken
op haere rekeningen, is geresolveert zo verre die commissarissen haer
commissie van de magistraten van desen quartiere ontfangen hebben
dat men op haerluyden rekeningen oic visitatoers ordonneren zal die de
selve hooren ende opnemen sullen.

[in marge: Belangende verscheyden requesten.]
Belangende die requesten an den collegie overgegeven heeft die
vroetschap haer gedeputeerdens tot Hoorn ter dachvaert gaende
geauctoriseert opte selve requesten te helpen advyseren ende sulcx
disponeren als zy tot meesten dienste van de lande bevinden zullen
te behoren.

[in marge: Een burgermeester ende Gerrit Coren op ten dachvaert tot Hoorn.]
Syn voorts een van de burgermeesteren ende Gerrit Jacobss. Coren gecommitteert
omme die resolutien hier voren voor advys inne te brengen daer op
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ende alle voorvallende saecken te resolveren ende hen te conformeren
den meeste stemmen.

[in marge: D’impost van de ii stuivers opte tonne bier off in plaetse van dien opte greynen.]
Op huyden den xxiie february anno 1597 in communicatie van de vroetschap geleyt
zynde sekere missive van de gecommitteerden van de Staten van Hollant
mit sekere bygevoechde pointen daer op in de vergaderinge van de Staten
van Hollant den xxiiii deser in Den Haege geleyt, resolutien ingebracht
sullen werden, is op’t eerste mentionieren van de continuatie van de impost
van de twee stuivers opte tonne bier opte invoeren van de impost van de greynen in
plaetse van dien etc. goet gevonden dat die gedeputeerden deser stede, ter
dachvaert gaende, sullen anhouden dat die van Delft mochten beweecht
worden totte continuatie van de impost van de twee stuivers ende zo ’t selve niet
geschieden en can, dat zy zullen bewilligen in den impost van de greynen
ende so veel die forme ende ordonnantien daer off die selve gecollecteert
off verpacht sal worden, sullen die selve gedeputeerden haer mogen
conformeren de meeste stemmen.

[in marge: ‘t Geene an de gedragen consenten soude moegen ontbreken.]
Aengaende ‘t geene vorder opte gedragen consenten soude moegen nodich
weesen omme die selve consenten tot meeste diensten van de lande te
verstrecken: is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede haer
sullen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Nopende die van Hollant.]
Voorts also die van Zeellant niet en begeeren te treden in besoinge opte
eenparige regeringe ende administratie de saecken van de admiraliteyt ende de
convoyen ende licenten sonder alvoren affgedaen te hebben den ontfanck van de
goederen op Zeelant gaende etc. daerop naerder gelet, geadviseert ende geresolveert
[195verso]
moet werden, so es goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede,
ter dachvaert gaende, sullen aenhooren d’advysen van de edele ende voorsittende
steden ende haer conformeren die meeste ofte beste stemmen derselver.

[in marge: Spaensche Armade.]
Gelyck sy oic sullen doen belangende ’t geene jegens de Spaensche
Armade tot meesten eere ende dienste van de lande sal dienen gedaen.
[in marge: Die van de Admiraliteyt subsidie te doen.]
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Belangende die subsidie die men soude doen die collegien van de Admiraliteyt
tot vervallinge van de voorgaende ende anstaende lasten etc., is mede goetgevonden ende geresolveert dat die gedeputeerden deser stede in desen mede
haer sullen moegen conformeren den meeste ofte beste stemmen.

[in marge: Eenparige regieringe van der Admiraliteyt etc.]
Gelyck zy oic haer sullen moegen conformeren den meeste ofte beste
stemmen zoveel angaet ’t geene dient tot een goede ende eenparige
regieringe der saecken van der Admiraliteyt, administratie der
convoyen ende licenten mit alle ’t geene daer aen cleeft, ’t sy off die van
Zeellant blyven by haer voornemen off niet.

[in marge: Die successien.]
Beroerende ’t point van de successien etc., is goetgevonden zoverre men
het concept by dit quartier geconcipieert niet en can obtineren, dat men
zal blyven by de ordonnantie van de politie mitte moderatie ende interpretatie
daer op gevolcht ende dat men die questie van halve broeders zal
submitteren.

[in marge: Consumptie van de turff te verhogen.]
Belangende d’impost van de ontgrondinge van de turff die tot behoudenisse van de neeringe van de deurvaert zal dienen, vermindert
ende off men in plaetse van dien den impost opte consumptie van de
turff mit een oortgen opte tonne soude moegen verhogen, is geresolveert
dat die gedeputeerden deser stede haer sullen daerinne moegen conformeren den meeste ofte beste stemmen.

[in marge: Nominatie van personen daeruuyt de president in den Hogen Raet gecosen sal
werden.]
Omme drie gequalificeerde personen te nomineren ende daeruuyt een
by Zyne Extie gecosen ende gecommitteert te worden tot president
in den Hogen Raede, is goetgevonden dat die gedeputeerden deser
stede degeene sullen nomineren tot denwelcken zy bevinden dat
die voisen ende humeuren inclineren.

[in marge: Gedeputeerden die in de vergaderinge van de Staten Generael sullen compareren.
Aengaende die deputatie van degeenen die voor den lopende jaere
ter vergaderinge van de heeren Staten Generael sullen compareren, syn die
gedeputeerden deser stede, ter dachvaert gaende, geauctoriseert daertoe
sulcke personen te nomineren die zy die daertoe best gequalificeert
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sullen vinden.

[in marge: Een ander in plaetse van Comans in den Raet van State te verkiesen.]
Voorts van in plaetse van Aelbert Cornelisz. Comans een bequaem
persoon in den Raet van State te verkiesen, heeft die vroetschap
haer gedeputeerden gelast vanwegen deser stede daer te nomineren
Jacob Willemsz. Steenhuys, out-burgermeester.
196
[in marge: Nopende die raden ter Admiraliteyt te continueren ofte anderen te stellen.]
Nopende het continueren ofte van nyeus stellen van eenige bequame
personen in den raede van der Admiraliteyt, is goetgevonden dat
die gedeputeerden deser stede, ter dachvaert gaende, sullen anhouden
ten eynde die gedeputeerde deser stede mocht werden gecontinueert
ende dat zy haer voorts sullen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Different tusschen Dordrecht ende Gorrichom ontstaen.]
Soeveel angaet die differenten tusschen die van Dordrecht
ter eenre ende die van Gorichom mit Schoonhoven ter andere
zyden uuytstaende ende ’t geene by de voorn. partyen respectivelick versocht
wort, is geresolveert dat die gedeputeerden deser stede haer
in desen sullen conformeren den meeste stemmen.
[in marge: ’t Geene an de cm guldens resteert ende die verpondingen van de steden te
anticiperen etc.]
Omme niet alleene ’t geene die steden in de cm £ noch ten
achteren zyn, maer oick in den ommeslach van de verpondinge [sch*len]
zyn te anticiperen ende voorts te advyseren ende resolveren hoe men
mitte minste quetse het cort zal vinden opdat alles ter oorloge
geprepareert ende voorts ter gelegender tyt gepresteert mach worden
’t geene belooft es totter landen meesten dienst, syn die
gedeputeerden deser stede, ter dachvaert gaende, geauctoriseert haer te
conformeren den meesten stemmen.

[in marge: Die vaert deur de Kil van Bonaventura.]
Belangende d’vaert die tusschen Hollant ende Seelant soude connen
gebruyckt werden mit cleyne costen deur die Kille, leggend
in de gorssen van Bonaventura etc., is goetgevonden dat die
gedeputeerden deser stede sullen anhoiren d’advysen van de voorsittende
steden ende haer conformeren mitte meeste ofte beste stemmen der519

selver.

[in marge: Vaert ende negociatie op Moscovien.]
Nopende die brieven van de Coe Mat van Denemarcken ende die
navigatie op ende negociatie op Moscovien, is mede goetgevonden
dat die gedeputeerden deser stede zullen anhoiren d’advysen van de
voorsittende steden ende haer conformeren mitte meeste ofte beste
stemmen derselver.

[in marge: Dirck Dircxss. ende H. van Huthum opten dachvaert.]
Syn voorts Dirck Dircxss., burgermeester, ende Harck Janss.van Houthum,
secretaris, gecommitteert omme opte voors. dachvaert vanwegen deser
stede te compareren, die voorgaende resolutien inne te brengen daer
op ende op alle voorvallende saecken den staet van de lande betreffende,
mitsgaders opte lichtinge van de cherchers uuyte Rekencamer ende
Leencamer by die van Zeellant versocht, opte boeten die gestelt
sullen werden op diegeene die precise ten gestelden daege ter
dachvaert niet en compareren ende belangende d’impost op ’t dragen
van de acconstrementen te helpen resolveren ende haer te conformeren
den meeste stemmen.
[196verso]
[in marge: Rapport van de burgermeester Dirck Dircxss. ende Harck Janss., secretaris.]
Op huyden den xven aprilis anno 1597 hebben die burgermeester Dirck Dircxss.
ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris, den vroetschap rapport gedaen
van ’t gundt opte laeste vergaderinge van de Staten van Hollant ende
West-Vrieslant was verhandelt.

[in marge: Dirck Dircxss, Doedt Jansz., Jacob Willemsz. Steenhuys ende Harck Jansz. van
Houthum.]
Ten selven daege syn Dirck Dircxss., burgermeester, Doedt Jansz.
Medemblick oudt ende Jacob Willemsz. Steenhuys, oudt-burgermeesteren, mitsgaders
Harck Jansz. van Houthum, secretaris, gecommitteert om wegen deser
stede te compareren opte vergaderinge van de edelen ende steden van Hollant den
xvien deser in Den Haege geleyt ende aldaer te aenhoiren die discourssen
ende advysen van de edelen ende voorsittende steden belangende die van Zeellant,
die, zo men uuyt haer scryvens can speuren, van meeninge syn in haer voonemen
te volharden ende die swaricheyden, frauden ende consideratien, die die van de
Admiraliteyt bevynden in ’t stuck van de certifficatien, daer op restitutie van
het genamptiseerde licent gevordert wort etc., he ende te advyseren haer
te moegen conformeren den meeste ofte beste stemmen derselver.
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[in marge: Gecommitteerden opte ampliatie van de ordonnantie van de wollen lakenen, salaris
van de wardyns ende ’t segelrecht.]
Syn voorts Symon Cornelisz. Comans, Yff Maertss., Cornelis Mathysz.
Schagen ende Cornelis Jansz. van der Nyenburch gecommitteert om
die articulen by de wardeyns tot ampliatie van de ordonnantie
opte wolle lakenen geconcipieert, te visiteren, seker ’t gelt op ’t
segel ende op ’t loon off salaris van de wardeyns ende haer knecht te
concipieren ende daervan den vroetschappe rapport te doen.

[in marge: Cornelis Apteker.]
Opte requeste van Cornelis Apteker es goetgevonden dat men syn
versouck zal offslaen, doch dat men hem in regaert van syn groote
armoede tot may toe sal laten halen van ’t stadtbroot zoveel
hy tot onderhout van syn wyff ende kinderen es behoevende, mits daervan doende alleen aenteyckeninge.
[in marge: Dubbelde ce penning. Harck Claesz., collecteur.]
Is voorts geresolveert dat men omme te vervallen die quote deser
stede in de ommeslach van de verpondinge gelycke dubbelde ce penning
zal collecteren over huysen ende landen als in den voorleden jaere
es gedaen ende is tot collecteur van dien geordonneert Harck
Claesz.
Is voorts Pieter Claesz. in ’t Huys ter Lucht geaccordeert de zydelmuyeren van ’t Huys ter Lucht mit steen op te halen tot solder toe doch opte
brant.

[in marge: Van de stede rog 25 lasten te vercopen.]
Op huyden den iiien may 1597 is by de vroetschap, collegialiter vergadert
wesende, goetgevonden dat men op maendaechs ’s morgens by publicatie een
yegelyck zal adverteren dat zy tot provisie ende onderhout van elcx huysgesin
sullen mogen van de stede rog halen een sack off anderhalff, die sack tot
v guldens v stuivers, mits dat zy daervan aenteyckeninge sullen laten doen in de
secretaerie binnen drie dagen, ende so wie geen aenteyckeninge en laet doen
en sal van de stede rog niet moegen genieten ende dat burgermeesteren onder den
backers van de stede rogge sullen moegen vercopen mittet geene by de burgers gecoft
wort xxv lasten ende als die backers geryft zyn, oic an den coorncopers.
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[in marge: Die burgers op rog te stellen ende tauxateurs van dien.]
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[in marge: De stede c lasten.]
Is voorts geresolveert dat men den burgeren van vermogen zynde op rog
zal stellen, die zy sullen moeten opdoen tusschen dit ende Mathei naestcomende
ende zyn tot tauxateurs van dien genomineert Aerian Heyndricxss. Rabbi,
Doedt Jansz. Medemblick ende Cornelis Jansz. van der Nyenburch ende dat
die stadt tegens den voors. tyt tot provisie zal opdoen c lasten.
[in marge: Op ’t stede erff een spyker1 te maken.]
Is mede geresolveert dat burgermeesteren op ’t stede erff een schuyer ofte
spycker sullen doen maken, daerop men die rog bequamelick mach
leggen.

[in marge: Een camer in Den Haege te huyeren.]
Is mede goetgevonden dat men in Den Haege een camer zal huyeren
voor den tyt van een jaer, daer die gedeputeerden deser stede, ter
dachvaert gaende, in sullen logeren, mits dat in deselve camer niemant
anders ontfangen noch gelogeert zal moegen werden dan die in de wet zyn
off geweest hebben off vroetschap zyn, die den gedeputeerden, ter
dachvaert gaende off comende, sullen moeten wycken.
[in marge: Visitatoers van de rekeninge van de collecteur van de ce penning.]
Syn voorts Aerian Heyndricxss. Rabbi, Cornelis Mathyss. Schaegen, Cornelis
Heyndricxss. Boom ende Cornelis Jansz. van der Nyenburch geordonneert omme die
rekeninge van Pieter Thomasz., collecteur van de ce penning, te hoiren ende
te sluyten.

[in marge: Ampliatie van de ordonnantie van de wollenweverie.]
Is voorts goetgevonden dat men d’ordonnantie opte wollelakenwevers
geconcipieert mit eenige articulen zal vermeerderen ende oick sommige articulen
claerder uuytdrucken volgende ’t rapport van de gecommitteerde van de
vroetschap dien aengaende gedaen.

[in marge: Salaris van de wardeyns ende haer knecht.]
Ende dat die wardeyns sullen genieten elck ses pont groot
‘s jaers voor haer moeyten ende die waerdeynsknecht negen pont
groot ‘s jaers. Des zal al ’t segelgelt, visitatiegelt ende die boeten
in een kist gewurpen ende tot proffyt van de stadt vergaert worden.
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[in marge: ’t Misverstant tegens die van Zeelant geresen te vereenigen.]
Ten selven dage es mede in communicatie geleyt sekere missive van de gecommitteerde raden van de Saten van Hollant, inhoudende verscheyden pointen daer
op in de vergaderinge van de edelen ende steden den ven deser in Den Haege geleyt,
resolutie ingebracht sal werden ende zyn die gedeputeerden deser stede,
ter dachvaert gaende, geauctoriseert zoeveel angaet het ien point,
mentionerende van ’t verdrach des misverstants tegens die van Zeellant
uuytstaende, mitsgaders den opheve ende administratie van de convoyen ende
licenten, continuatie ofte veranderinge van de raiden van de Admitaliteyt
ende veylinge van de zee etc., haer te conformeren den meeste ofte beste stemmen,
sulcx zy tot meeste nut, welvaren ende eenicheyt van de landen bevinden sullen te
vereyschen.

[in marge: Een persoon tot raet in den Hogen Raet.]
Op ’t iie point, mentionnerende van een gequalificeert persoon te committeren
in den Hoogen Raede in de plaetse van de raetheer Loza etc., heeft die
vroetschap haere gedeputeerden, ter dachvaert gaende, gelast sulcke personen te
nomineren als by de meeste stemmen van de voorsittende steden genomineert werden ende
daervan die meeste apparentie es.
1

spyker = Speicher = Duits voor o.a. pakhuis, graan- of korenschuur, zolder

[197verso]

[in marge: Princhen van Poortugael.]
[in marge: Dirck Dircxss. Ende Harck Janss. ter dachvaert.]
Nopende die begeerte van de princhen van Poortugael ende alle andere
occurerende saecken den welvaert ende defensie van de lande aengaende,
syn insgelycx die gedeputeerde deser stede by naemen Dirck Dircxz.,
burgermeester ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris, geauctoriseert
haer te moegen conformeren den meeste ofte beste stemmen.

[in marge: Nopende ’t different uuytstaende tusschen die van Petten ende den landen van de
Zype.]
Op huyden den xxxien may 97 is by de vroetschap, collegialiter vergadert
weesende, goetgevonden dat die stede aengaende ’t different uuytstaende tusschen
die van Petten mit haer gevoechdens ende den hooftingelanden van de Zype haer
sal neutrael houden ende arbeyden om dieselve mit vruntschap te vereenigen.
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[in marge: Nopende ’t different mit die van Zeellant uuytstaende.]
Ten selven dage in communicatie van de vroetschap geleyt zynde sekere missive
van de gecommitteerden van de Staten van Hollant mit sekere bygevoechde pointen,
daer op by de edelen ende steden opten vergaderinge den iien juny in Den Haege
geleyt resolutien ingebrocht sullen werden, is op ’t eerste point, mentionnerende
van ’t different uuytstaende tegens die van Zeellant, nopende den ontfanck ende
administratie van de convoyen ende licenten etc., goetgevonden dat die gedeputeerden
deser stede, ter dachvaert gaende, sullen syn gelast in desen te anhoiren d’advysen
van de voorsittende steden ende haer te conformeren den meeste stemmen derselver,
behoudelick dat zy zoverre die saecke mit gevoech ende dienste van den
lande niet en can gesleten worden dat sullen anhoiren die voorslagen, die
alsdan vorder sullen werden gedaen ende die den vroetschappe overscryven.

[in marge: Consumptie van de turff.]
Nopende d’impost van de consumptie van de turff om die mit een doeyt
ofte penning opten ton te verhogen ende d’impost van de ontgrondinge verlagen etc.,
heeft die vroetschap haere gedeputeerden gelast haer in desen te conformeren
den meesten stemmen.

[in marge: Impost van de ii stuivers opte tonne bier.]
Nopende d’impost van ii stuivers opte tonne bier ende die grieven by die
van Delft daertegens geproponeert etc., is goetgevonden dat men
by alle middelen sal soecken den voors. impost in treyn te houden.
[in marge: Personen tot president.]
Aengaende die nominatie van drie personen om daeruuyt een als president
in den Hoogen Rade gecommitteert te werden, is geresolveert dat die
gedeputeerden deser stede haer sullen reguleren nae de resolutie voormaels
desen aengaende genomen.

[in marge: Pointen by die van de synode overgegeven.]
Belangende ’t gundt by de gedeputeerde van de synode van Zuyt- ende Noorthollant ter vergaderinge van de Staten in martio lestleden es verthoont etc.,
sullen die gedeputeerden deser stede, ter dachvaert gaende, opte misbruycken ende
ongeregeltheyden daervan noch geen placcaten en zyn, placcaten helpen
concipieren op ’t behagen van haere principalen.

[in marge: Cours ende slach van de gelde.]
Voorts hoe men alle vordere confusie in de cours ende slach van de gelde mit
dienste van de lande affweren sal, is goetgevonden dat die gedeputeerden
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deser stede sullen anhoiren d’advysen van de voorsittende steden ende haer conformeren
mitte meeste ofte beste stemmen derselver voor soveel angaet den slach
van de gelde, maer sullen niet verstaen tot eenige reductie.
198
[in marge: Dirck Dircxss. ende Harck Jansz. opten dachvaert in Den Haege.]
Syn voorts Dirck Dircxss., burgermeester ende Harck Jansz. van Houthum, secretaris,
gecommitteert omme vanwegen deser stede in de voors. vergaderinge te compareren,
die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daerop ende alle
voorvallende saecken die versekeringe van de lande, mitsgaders die hanthoudinge
van de ligue mitte Maten van Vranckryck ende Engelant gemaict etc. te helpen
resolveren ende haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge in ander handschrift: 31 Mei.]
[in marge: Die raemen op ’t Quakelbrug in haer vigeur.]
Is voorts geresolveert ende verstaen dat die ordonnantie opte raemen
op ’t Quakelbrug gemaict in haer vigeur zal blyven.

[in marge: De stede rog te laten backen.]
Op huyden den viien juny XVC XCVII is by de vroetschap geresolveert
ende goetgevonden dat men den stede rogge zal laten backen ende die
broden vandien doen uuytdeelen an den armen voor seven stuivers ende an den rycken
voor sulcken prys als die tot Amsterdam geset sullen werden ende dat men
ter weeck niet meer als een halff broot aen een persoon sal moegen uuytkeren.

[in marge: Voor de wollenwevers haere credyt te interponeren so zy versekertheyt stellen.]
Is mede geresolveert dat men burgermeesteren voor die wollenlakenwevers, zoverre zy
versekertheyt weeten te stellen, haer credyt sullen mogen interponeren
voor een bale wol.

[in marge: Die van Outdorp te ontbieden belangende die jurisdictie van eenige landen.]
Is oic goetgevonden dat burgermeesteren die van Outdorp sullen ontbieden
ende onderstaen off zy offstant willen doen van de jurisdictie van de cruysweyt,
leggende beoosten den Omloop ende andere landen daeraenvolgende, mits dat die
stede haer sal ontlasten van de verpondinge voor zoveel als die landen
contribueren ende zoverre zy’t selve begeren te doen dat burgermeesteren
’t selve sullen accepteren.
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[in marge: Neel Jacobs gelycke alimentatie als die oude.]
Op huyden den 28 juny 97 is Neel Jacobsdr., conventuale in ’t Oude
Bagynhoff, in regart dat haer uuyte ’t lit gevallen zynde niet in ’t lit
wil blyven ende mitsdien niet winnen noch wercken mach ende oick in haer
lviii jaer gaende, es gegont sulcken alimentatie als die conventualen
boven de lx jaeren oudt zynde genieten.

[in marge: Anna Louris van gelycken.]
Ten selven dage es Anna Lourisdr., mede conventuale van ’t
Oude Bagynhoff, in regart dat zy die oude impotente conventualen bedient
ende die lv jaeren al gepasseert es, geaccordeert gelycke alimentatie
als die conventualen boven die lx jaeren oudt zynde.

[in marge: Aelbert Joostensz. zyn schuyt voor zyn wal.]
Op huyden den 10en july anno 1597 is Aelbert Joostensz., brouwer, wonende
opten hoeck van ’t Wortelstraetgen, by provisie ende tot wederseggen gegunt dat
hy zy waterschuyt als die mit water geladen es, s’vrydaechs ende saterdaechs
voor zyn wal zal moegen houden.
[198verso]

[in marge: Cornelis Apteker xv gulden ‘s jaers.]
Is vorts geresolveert dat men Cornelis Apteker op syn versouck uuyt gratie
ende tot wederseggen zal laten volgen uuyt des stadts incommen xv gulden
jaerlicx.

[in marge: Nopende ’t versouck van de vischers.]
Is voorts goetgevonden, dat burgermeesteren den dorpen, begrepen in’t
octroye van ’t bevischen van de Schermer ende anpalende meren, sullen
bescryven ende mit henluyden communiceren die redenen in de requeste by de vischers
overgegeven vervat ende mitten selven een concept maken op ’t behaegen
van elcx principalen.

[in marge: Jan Franchois le Petit, historyscryver, vereeringe te doen.]
Op ’t versouck van Jan Franchois le Petit, historyscryver, is goetgevonden, dat burgermeesteren sullen onderstaen mit wat schenckagie
andre steden hem vereert hebben ende nae advenant van dien hem
mede een vereeringe doen sullen.
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[in marge: Provisie van de stede rog.]
[in marge: Opten 21 ͤ july 97 is goetgevonden dat men ’t copen van de rog sal hier naelaten
ende gelt oostwaerts seynden ende aldaer voor de stede doen copen omtrent c lasten rog.]
Is mede goetgevonden dat, burgermeesteren als die vloot die voorhanden
is incompt, xx, xxv off xx[x] lasten sullen copen voor die stadt zo verre
die rog alsdan compt op c goutgulden off daeromtrent, off indien die
rogge tot sulcken pryse niet en compt, dat burgermeesteren die selve xx,
xxv off xxx lasten oostwaerts sullen laten copen, sulcx dat burgermeesteren
oirbaerlicxte bevinden sullen ende dat burgermeesteren de verder provisie
oostwaerts sullen laten copen.
[in marge in ander handschrift later toegevoegt: 10 Juli 97.]
[in marge: Belangende ’t verhogen van de toren in ’t heyligeesthuys ende het maken van de
solders.]
Is noch mede goetgevonden, dat burgermeesteren mit Cornelis Pieterss. Cunst
sullen moegen handelen belangende ’t verhogen ende verstarcken van de heyligeesthuystoren ende ’t maken van de solders in ’t selve heyligeesthuys daer op
rog geleyt zal moegen werden.

[in marge: Successie.]
Op huyden den xxi ͤ july anno 1597 in communicatie van den vroetschap geleyt zynde
sekere missive van de gedeputeerde raeden van West-Vrieslant ende ’t Noorderquartier,
inhoudende verscheyden pointen ende belangende die successie ende ’t geene dienaengaende
by die van Leyden is geconcipieert, is goetgevonden, dat die gedeputeerden deser
stede tot Hoorn ter dachvaert gaende voor advys sullen inbrengen dat zy goetvinden ’t concept by dit quartier gemaict, doch zoo men mit die van Haerlem,
Leyden ende Amsterdam in een eenparich recht soude moegen comen, dat zy ’t selve
niet ongeraden souden vinden ende dat tot dieneynde yet naders zouden
werden geconcipieert op ’t behagen van elcx principalen.

[in marge: Maerten van den Cooch.]
Aengaende ’t versouck van Maerten Cornelisz. van den Cooch is goetgevonden dat men
’t selve in state zal stellen.

[in marge: Alimentatie van Pauwels Cools.]
Op ’t versouck van Pauwels Cools, coventuael van de abdie, is goetgevonden, dat men hem in plaetse van cl gulden ‘s jaers sal toevoegen ii ͨ gulden ‘s jaers.
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[in marge: Schooldienaers ten plattenlande.]
Op ’t request van de schooldienaers omtrent Hoorn geseten, is goetgevonden,
dat ’t collegie daerinne zal voorsien ende remedieren zo veel mogelick
zal zyn.
199
[in marge: Pachter van den xx ͤ penning tot Blockzyl.]
Op ’t request van den weduwe van Jan Woltersz. van Blockzyl, in syn leven
pachter van den xx ͤ penning opte tonne bier tot Blockzijl ende die Kuynre,
is goetgevonden, dat men ’t versouck daerinne gedaen zal offslaen.

[in marge: Versouck van Jelmer Pieterss.]
Aengaende ’t versouck van Jelmer Pieterss. van Bolswaert is geresolveert
dat men ’t selve zal affslaen.

[in marge: Pieter Buyskes.]
Belangende die saecke van den burgermeester Pieter Buyskes, etc. sullen die gedeputeerden
ter dachvaert gaende die saecke naerder verstaen ende waer daerinne gedaen es
ende ’t selve gedaen zynde advyseren sulcx zy nae redene ende tot dienste van den
lande bevinden sullen te behoiren.

[in marge: Ordonnantie van ’t bestiael.]
Beroerende die van Enchuysen ende d’interpretatie by henluyden opte ordonnantie
van den impost van ’t bestiael versocht, is geresolveert, dat dieselve
ordonnantie claer es ende dat zy haer daer nae behoiren te reguleren ende zo zy
yet verders begeren, dat sy ’t selve versoecken sullen ter vergaderinge van de
Staten van Hollant ende West-Vrieslant.

[in marge: Teylingen ende Houthum opten dachvaert tot Hoorn.]
Syn voorts Pieter van Teylingen, burgermeester ende Harck Jansz. van Houthum,
secretaris, gecommitteert ter vergaderinge van den magistraten van desen
quartiere tot Hoorn geleyt, te compareren, die voorgaende resolutien aldaer in te
brengen, daerop ende andre voorvallende saecken te helpen resolveren ende haer te
conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Coop van de xxv lasten rog geavoyeert.]
Opten 22 july anno 1597 is by de vroetschap, collegialiter vergadert zynde,
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geavoyeert die v copinge van omtrent xxv lasten, die de burgermeester Dirck
Dirckss. ten behoeve deser stede heeft laten doen by mr. Jelis.

[in marge: Tauxatie van rog.]
Den 28 july anno 1597 is den vroetschap, collegialiter vergadert zynde,
den vroetschap voorgelesen die tauxatie van de rog over den burgerie
gedaen, die deselve goetgevonden hebben mitsdat sommige
verhoocht ende sommige verlaecht sullen werden volgende d’annotatien
dienaengaende gedaen.

[in marge: Rog oostwaerts.]
Ten selven dage es den vroetschap voorgelesen die rescriptie by Philips
Cornelisz. opte missive van burgermeesteren gedaen ende evenwel goetgevonden, dat men volgende voorgaende resolutie die reste van den rogge
voor den stede tot Danswyck ofte oostwaerts doen copen ende ’t gelt
overseynden ende die rog over doen comen in verscheyden schepen.

[in marge: ’t Concept opte successien.]
Op huyden den 12 augusti 1597 is by de vroetschap, collegialiter vergadert
zynde, geavoÿeert het concept by de gedeputeerden van den steden Haerlem,
Leyden, Amsterdam. Alcmaer, Hoorn, Enchuysen, Edam, Monnickedam, Medenblick ende
Purmereynt op ’t stuck van den concept successie gemaict.

[in marge: Nae den doctor in de medicynen te ver.ienen.]
Voorts dat burgermeesteren haer sullen informeren opte ervarentheyt van den
jongen doctor in de medicynen, die over de huysvrou van Jan Nachtegael
gebruyckt wort ende indien zy sulcx verstaen, dat hy een ervaren pratisyn es,
daerby die stede ende burgeren gedient souden zyn, dat zy in sulcken gevalle
mit hem sullen mogen handelen op ’t behagen van den vroetschap.
[199verso]
[in marge: Visitatoers van den rekenining.]
Syn voorts Jacob Dircxsz., Pieter van Teylingen, Floris ende Arean Heyndricxz.
Rabbi, Cornelis Mathysz. Schaegen, Pieter van Teylingen Jacobsz. ende Jan Pieterss.
Camerling
gecommitteert tot visitatoers van den fabryckmeesteren ende tresorier van den jaere XCVI.

[in marge: Burgermeesteren geauctoriseert omme Stephanum Bacherum tot medicum
ordinarum aen te nemen.]
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Opten xviii ͤ dach augusti anno 1597 heeft den
vroetschappe, gehoort hebbende d’informatie by de heeren
burgermeesteren genomen opte ervarentheyt ende bequaemheyt
van Stephano Bachero, doctor in de medicinen, ten
huyse van Jan Nachtegael gelogeert wezende, ende
’t gundt eenige in ’t parteculier meede daervan hadden
verstaen, den heere burgermeestere geaucoriseert
omme den voors. doctor tot medicum ordinarum
deser stede aen te nemen, by provisie voor den tyt
van een jaer, soo men sulcx met hem sal connen handelen
dat de stede alsdan alleen haer optie sal hebben ende
indien nyet absolutelyck ende dat op gelycke ordre
conditie ende tot gheen hooger gage als meester Jan
van Teylingen es genyetende.

[in marge: Personen in raeden van admiraliteyten.]
Op huyden den 23 ͤ augusti 1597 in communicatie van den vroetschap geleyt zynde
sekeren missive van den gedeputeerde raeden van Hollant ende West-Vrieslant
mit sekere bygevoechde pointen daerop resolutien ingebracht sullen werden
in de vergaderinge van den edelen ende steden den 25 deser maent in den Haege
geleyt, is op ’t eerste point mentionerende van te verkiesen ofte te continueren
xiii personen, die de generaliteyt gepresenteert sullen werden als raeden van
d’admiraliteyt daervan in elck collegien residerende tot Amsterdam, Rotterdam
en Hoorn gestelt sullen werden vier neffens drie uuyt andre provintien ende een
in ’t collegie van Vrieslant etc. goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede
ter dachvaert gaende sullen procederen tot nominatie ofte continuatie van den voors. personen
ende insisteren dat een van deser stede wegen daertoe mach werden gecommitteert.

[in marge: Veylinge van der zee.]
Aengaende die resumptie ende verbeteringe van de ordeninge opte veylinge van der zee
heeft die vroetschap haere gedeputeerden ter dachvaert gaende geauctoriseert
haer te conformeren den meeste ofte beste stemmen.

[in marge: Resumptie van de ordonnantie der gemeene middelen.]
Belangende die resumptie van de ordonnantie opte gemeene middelen heeft die
vroetschap insgelycx haer gedeputeerden ter dachvaert gaende gelast haer te
conformeren den meeste ofte beste stemmen, mits lettende dat ’t vuyle werck inden
impost van de wage mach werden gemindert.

[in marge: D’impost van de 2 stuyvers opte tonne bier.]
Beroerende d’impost van de 2 stuyvers opte tonne bier, etc. is goetgevonden, dat
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die gedeputeerden deser stede ter dachvaert gaende sullen insisteren ten eynde die voors.
impost mach werden gecontinueert ende zoverre die van Delft daertoe niet
beweecht en connen werden, dat zy alsdan haer sullen moegen conformeren den
meeste ofte beste stemmen.

[in marge: Aengaende den ontfanger Lodesteyn.]
Aengaende den ontfanger Lodesteyn off men mitte vercopinge synder goeden
zal voortgaen off supersederen, etc., syn die gedeputeerden deser stede gelast
haer te conformeren den meeste stemmen.
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[in marge: Teylingen ende Houthum opten dachvaert.]
Syn voorts Pieter van Teylingen, burgermeester ende Harck Janss. van Houthum,
secretaris, gecommitteert opten voors. dachvaert te reysen, die resolutien hiervoren vanwegen deser stede inne te brengen, daer op ende andre voorvallende
saecken te helpen resolveren ende haer te conformeren den meesten stemmen.

[in marge: In de plaetse van den tonnenbier elcke schutterie een stoop France wyn jaerlicx.]
Is voorts geresolveert, dat men in de plaetse van de tonnenbieren die men
den schutterien jaerlicx omtrent Pyngster uuyt den stadtsbeurse
heeft verstrekt elcke schuttebroeder jaerlicx s’daechs nae die
gedenckenisse van de verlossinge des belegs, die den viii ͤ october gehouden
wort, by de doelknegts uuyte stadtskelder thuysgebracht sal
worden een stoop Fransche wyn daer ’t eerste ingaen ende beginnen zal
in octobri naestcomende.

[in marge: In de doelens niet te tappen noch eenig spel te spelen.]
Voorts dat men den castelleyns van den doelens verbieden zal niet te tappen
noch eenich spel in de doelens te laten spelen dan alleen mitte booch
ofte mittet roer ende dat men haer tot weddens geven sal in de plaetse
van elck xii gulden, elcx xxx gulden s‘jaers; des sullen zy voor ’t brengen van den
wyn aen den schuttebroeders niet moegen yet van den selve schuttebroeders moegen
genieten.

[in marge: Opten 7 octobris 97 is de pensie van de castelleyns van den doelens elcx ses gulden
verhoocht ende van den xxx gulden op xxxvi gulden gestelt.]
[in marge: Toevoer van greynen op Spangen beletten.]
Op huyden den eersten septembris 97 in communicatie van den vroetschappe geleyt zynde
sekere missive van den gedeputeerden deser stede wesende opten dachvaert in den Haege
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mit sekere bygevoechde pointen daer op in de vergaderinge aldaer geresolveert zal
worden eerst belangende die propositie by den raetsheer Gilpyn, deur last ende
scryvens van Haer Mat gedaen aen de heeren staten generael gedaen omme den toevoer
van greynen op Spangen te beletten, etc. is goetgevonden volgende ’t voorslach van den
edelen ende eenyge steden, dat men Haere Mat zal toestaen, dat zy generalick
zoewel den uuytheemsche als den ingesetenen van dese landen den toevoer
van greynen ende andre verboden waeren sal moegen beletten, doch dat die gedeputeerden
deser stede haer niettemin sullen moegen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Uuytvoer van binnenlants gewas te beletten.]
Van te beletten d’uuytvoer van den greynen binnen ‘s lants gewassen ende te voorcomen
die frauden deur die vermenginge ende anderssins tot noch toe gepleecht, is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede ter dachvaert gaende haer in desen
sullen conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Geen bieren te brouwen hoger dan die ton v gulden.]
Off men in aensieninge van den grote dierte van den greynen niet en sal verbieden eenige
swaerder bieren te brouwen dan vyff gulden de ton, mits dat d’impost opte
vreemde bieren soude werden verhoocht, heeft die vroetschap haer gedeputeerden
gelast daerinne te bewilligen.

[in marge: Off men ’t maken van ’t styfsel zal verbieden.]
Voorts off men verbot zal doen tegens ’t maken van het styfsel, etc. heeft
die vroetschap haere gedeputeerden gelast haer dienaengaende te conformeren
den meesten stemmen.

[in marge: Personen in d’collegien ter admiraliteyt.]
Aengaende ’t getal van den gedeputeerde raeden ter admiraliteyt ende wat steden
haer gedeputeerden daerinne sullen hebben ende dubbelt getal by deselve
te nomineren etc. is ’t selve by de vroetschap goetgevonden, dat mits dat dese stede
mede begrepen zal zyn onder die steden, die continuelick een gedeputeerde raet
ter admiraliteyt sullen blyven behoudende ende ’t selve mogende obtineren heeft die
vroetschap
tot dubbelt getal genomineert Heyndrick Florisz. ende Cornelis Janss. van de Nyenburgh.
[200verso]
[in marge: Quotisatie daer op men die xxm gulden over die huysen ten plattenlande van dit
quartier vinden zal.]
Up huyden den viiden octobris anno 1597, in communicatie van de vroetschap
geleyt zynde sekere missive van de gedeputeerde raden van West-Vrieslant
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ende ‘t Noorderquartier, inhoudende verscheyden pointen ende eerstbelangende die
nieuwe quoyeren van taxatie over die huysen ten plattenlande etc.
heeft die vroetschap haere gedeputeerden tot Hoorn ter dachvaert gaende
geauctoriseert die voors. quoyeren te helpen visiteren ende over d’selven dorpen
als oic over d’andere dorpen wier huysen te voren apart getauxeert
zyn, te maicken een repartitie ofte quotisatie hoeveel elck dorp sal contribueren over haere huysen totte xxm gulden voor dit quartier inde geconsenteerde cm £ over die huysen ten plattenlande van Hollant ende West-Vrieslant.

[in marge: Belangende die Burchkerck.]
Opt iide point nopende die van Texel die versoucken also die iiim gulden
haer tot reparatie van de Burchkerck, voormaels geaccordeert, niet mogen
strecken ende t’selve wel costen zal vim gulden volgende die bestecken van
meesters tymmerluyden ende metselaers meerder assistentie etc., is goetgevonden
dat men by de voorgaende resolutie persisteren zal, doch soo ’t om iiii oft vc
gulden by compt, dat die gedeputeerden deser stede haer sullen conformeren.

[in marge: Belangende uuyterdycken in Westerblocker.]
Opt iiide point mentionnerende van hemraden van de groote ende cleyne
uuyterdycken in den banne van Westerblocker die moderatie ende
verminderinge versoucken van haeren verpondinge etc. is goetgevonden dat men ‘t selve versouck in state zal stellen.

[in marge: Versouck van Floris Dircxss.]
Opt versouck van Floris Dircxss., affgegaen pachter van de
impost van de bieren tot Alcmaer, is goetgevonden dat men
die versochte quytscheldinge zal offslaen, doch dat men hem atterminatie
zal geven van drie halve jaeren.

[in marge: Versouck van Heyndrick Jacobss., schooldienaer tot Limmen.]
Opte requeste van Heyndrick Jacobss., schooldienaer tot Limmen daerinne hy versouckt dat hy mochte succederen in de plaetse
van een van de overleden conventualen van de abdie van Egmont
ende haer alimentatie genieten etc., is geresolveert dat men ‘t selve
versouck zal offslaen.

[in marge: Jacob Heyndricxss. van Holst verhoginge van alimentatie.]
Opt request van Jacob Heyndricxzss. van Holst eertyts conventuael
in de abdye van Egmont daer by hy versouckt dat zyn alimentatie
van cl gulden verhoogt mochte werden met l [50] gulden etc., is goet533

gevonden zo verre hy in Suyt-Hollant verhoginge vercregen heeft dat men
dan mede verhoginge doen zal.

[in marge: Bely Meynertsdr. atterminatie van 2 halff jaeren.]
Opt request van Bely Meynertsdr. weduwe van Maerten Jacobss.
souck versouckende atterminatie van vier jaeren van haer resterende achter
weesen te betalen, is goetgevonden dat men haer atterminatie
van 2 halffjaeren sal moegen accorderen.

[in marge: Den kerckmeesteren van Schellinckwout cl gulden te accorderen.]
Aengaende die kerckmeesteren van Schellinckwout versouckende subsidie
van iiiiC £ tot opbouwinge van een huys daerinne te moegen predicken
‘t woort Gods etc., is goet gevonden dat men haer ten voors. fyne accorderen
zal cl gulden.
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[in marge: Het stipendie van de predicanten ten plattelande.
Ordonnantie opte schooldienaeren maiken ten plattenlande]
Nopende die propositie ende versouck van de gedeputeerden van de synodo lestmael
tot Enchuysen gehouden, versouckende niet alleen dat die dienaeren des godlicken
woorts ende schoolmeesters ten plattenlande haer stipendie soude werden verhoogt,
maer oic dat die steden respective souden werden vermaent hetselve
tegens haere dienaeren mede te bewysen etc., is goetgevonden dat die
gedeputeerden ter dachvaert gaende die saecke sullen naerder verstaen ende
off die predicanten ten plattenlande alhier gelycke stipendie genieten als
in Suyt-Hollant, in gevalle jae dat men dan geen veranderinge zal doen
voor dese tyt ende in gevalle neen, dat mense gelyck zal maken ende dat men
opte schooldienaeren eenige ordonnantie sal maken ten minsten opt behagen
van elcx principalen.

[in marge: Coen van Delft verhoginge van alimentatie]
Aengaende Coen van Delft, eertyts conventuael in de abdie van
Egmont, versouckende augmentatie van cl gulden s’jaers die afgesturven
zyn deur ‘t overlyden van Gerrit van Leyden, mede eertyts conventuael
in den selven abdie etc., is goetgevonden zo verre hy in Suyt-Hollant
verhoginge vercregen heeft, dat men hem dan verhoginge van l [50] gulden doen zal.

[in marge: Teylingen ende Houthum opten dachvaert tot Hoorn.]
Syn voorts die burgermeester Pieter van Teylingen ende Harck Jansz.
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van Houthem, secretaris, gecommitteert tot Hoorn ter dachvaert te
reysen, die voorgaende resolutien voor advys inne te brengen daer op ende
andere voorvallende saecken te helpen resolveren ende haer te conformeren
den meesten stemmen.

[in marge: Dat die stede haer sal voegen in ’t Geestmerambocht in’t proces tegens den
dyckgraeff van Medemblick.]
Is voorts geresolveert dat burgermeesteren haer van der stedewegen sullen
voegen mit die van Geestmerambocht in’t proces tegens den
dyckgraeff van Medemblick.

[in marge: Eenige landen te vercopen ende die reste in’t openbaer te verhuyren.]
Up huyden den 14den novembris 1597 is by de vroetschap, collegialiter
vergadert zynde, goetgevonden dat men die landen buyten die slaper
gelegen, mitsgaders sekere partyen saetlanden ende oic die landen die mit
andere gemeen leggen, sal vercopen ende die resterende landen, in’t openbaer
ter plaetse daer die gelegen zyn, verhuyren ende zyn totte voors. vercopinge
beneffens burgermeesteren gecommitteert Doedt Janssz. Medemblick, Jacob
Willemsz. Steenhuys ende Aerian Heyndricss. Rabbi.

[in marge: De waechtoren noch xxi voeten te verhogen.]
Is mede goetgevonden dat men den waechtoren boven die verhoginge
van de xxi voeten in’t oude besteck begrepen noch andere xxi voeten zal
verhogen in conformite van ‘t nieuwe besteck den vroetschappen vertoont
ende dat burgermeesteren dien aengaende mit Cornelis Pieterss. Cunst sullen handelen
van ‘t geene hy daervoren boven die voorgaende bedongen penningen zal genieten,
‘t sy drie duysent gulden off zoveel min als burgermeesteren mit hem sullen
cunnen accorderen.

[in marge: Wanneer men die rog zal moegen [***].]
Is mede goetgevonden ende geresolveert dat men den geenen die op rog
gestelt zyn zal toelaten alle ses weecken een sac tot eetbroot te
moegen doen backen, beginnen xiiii dagen voor Karsmisse sonder dat yemant
yet vande provisie zal moegen vercopen.
[201verso]
[in marge: 't Lant van Floris Vleyschouder tot lynbanen te vercopen.]
Syn voorts burgermeesteren geauctoriseert het lant gecomen van Floris
Vleyschouder tot lynbanen te vercopen ende het lant van Harman
Smit ten voors. fyne te copen tot taxatie van neutrale mannen.
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[in marge: De lasten tegens d’incompsten te vergelycken.]
Op huyden den naestlaesten novembris anno 1597 in communicatie van de
vroetschap geleyt zynde sekere missive van de gecommitteerden van de edelen
ende steden van Hollant mit sekere bygevoechde pointen daer op in de
vergaderinge van de edelen ende steden van Hollant ende West-Vrieslant.
den 1en decembris in Den Haege geleyt resolutien ingebracht sullen werden,
heeft die vroetschap haere gedeputeerden ter voors. dachvaert gaende
geauctoriseert omme mitte edelen ende voorsittende steden te helpen advyseren
ende haer te conformeren mitte meeste ofte beste stemmen derselver belangende het
vergelycken van de lasten van de oorloge tegens het innecomen dat die
selve lasten voortaen vervallen ende gedragen mogen werden 't zy opte
raminge in de leste vergaderinge gedaen ofte anderssinds als voor den lande
dienstelicxte bevonden zal worden.
[in marge: Die iic duysent gulden die te cort comen te vinden ende te advyseren op
consenten voor de anstaende jaere.]
Sullen oic die gedeputeerden deser stede helpen advyseren ende resolveren
by wat middelen men die iiC duysent gulden die te cort comen
beste zal vinden mitsgaders opte consenten tot der landen
defentie noodich voor den aenstaende jaere.
[in marge: Mat van Vranckryck.]
Ende also de Coe Mat van Vranckryck aen de heren staten generael heeft
doen verclaren (niettegenstaende die aenbiedingen des vyants) geresolveert
te weesen de oorloge te continueren by aldien de Coe Mat van Engelant
ende dese landen Zyne Mats goede intentie begeren, te seconderen ende alle
uuyterste debuoir te doen omme den Spangaerden de Nederlanden te doen
verlaten. So heeft die vroetschap haere gedeputeerden ter dachvaert
gaende gelast omme daerop ende 't geene daeraen cleeft te helpen advyseren
ende resolveren ende haer te conformeren den meeste ofte beste stemmen.

[in marge: Paspoirten rantsoenen, sauveconduyten rantsoenen ter zee vallende.]
Syn ingelycx die gedeputeerde deser stede ter dachvaert gaende gelast
omme te helpen advyseren ende resolveren op’t stuck van de paspoorten, sauveconduiten
en sauvegarden des vyants voor den geenen die hen ter zee geveren ende
het maken van de rantsoenen, mitsgaders die voorgeslagen remedien
jegens die onbehoirlicke extorsien der vyanden over den gevangenen schippers
ende stuerluyden een samentlyck het veylige van der zee.

[in marge: Convoyen ende licenten van Berck.]
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Mitsgaders opte licent vande goederen nae en voor by de stadt
Berck passerende ende op eenige pointen opte lyste van de convoyen ende
licenten gedifficulteert.

[in marge: Personen tot president in den hooge rade.]
Aengaende die nominatie van drie personen omme Syne Extie gepresenteert ende
daeruuyt een als president in den hooge raede vercoren te werden,
is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede haer sullen reguleren
nae die resolutie voormaels in desen genomen.
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[in marge: Impost van de wollen lakenen.]
Aengaende d’impost vande wollen lakenen daerinne die van Amsterdam
difficulteren, is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede ter
dachvaert gaende sullen insisteren dat de voors. impost verpacht worde opte
oude voet sulcx die nu eenige jaeren verpacht es geweest.

[in marge: Nyenburch ende Houten opte dachvaert.]
Syn voorts Jan Cornelisz. van der Nyenburch burgermeesteren ende Harck Jansz.
van Houthum, secretaris, gecommitteert omme opten dachvaert voors. vanwegen deser stede te compareren opte voorgaende pointen ende andere voorvallende
saecken te helpen advyseren ende haer te conformeren den meeste stemmen.

[in marge: Gelyck consent als in den voorleden jaere.]
[in marge: Die penningen op interest te continueren.]
[in marge: Die gemeene middelen te continueren.]
[in marge: Verpondingen ende verhoginge vandien.]
[in marge: iiC Duysent gulden bij vercopinge van renten.]
[in marge: iiC Duysent gulden extraordinarie.]
[in marge: Uuyte veroverde provintien zo veel te trecken als doenlick es.]
Op huyden den xden decembris 1597 in communicatie van de vroetschap collegialiter
vergadert zynde geleyt sekere missive van de gedeputeerden deser stede wesende
ter vergaderinge van de staten in Den Haege mitte bygevoegde stucken,
heeft die vroetschap haere voors. gedeputeerden geautoriseert omme tot
vervallinge van de lasten van de oorloge zowel binnen dese landen als tot
assistentie van de Coe Mat van Vranckrijck voor den anstaende jaeren 98
tot omtrent gelycke ofte meerdere somme over die vereenichde provintien
als inden lopende jaere gedragen es geweest te bewilligen, ende omme
die quote van Hollant te vinden dat men penningen opte gemeene
middelen ende verpondinge gelicht op interest zal continueren, dat men
oic die gemeene middelen sulcx die in treyn zyn zal continueren.
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Item dat den ommeslach van de verpondinge over den stede ende plattelande
van Hollant ende West-Vrieslant mitte verhoginge vandien voor den
aenstaende jaeren zal worden gedaen. Item dat noch iiiiC duysent gulden
extraordinarie voor den aenstaende jaere zal vinden als iiC duysent
gulden by vercopinge van renten ende iiC duysent gulden by andere middelen
als men naemael zal vinden alder best met die minste schade
practicabel. Item dat men uuyte veroverde provintien ende
quartieren deur die laeste expeditie verovert ende die van des
vyants lasten zijn [xxx] ontledicht zo veel zal trecken als
eenichsins dienlick es.

[in marge: Continuatie van de convoyen ende licenten.]
Voorts dat zy tot vervallinge van de costen van oorloge te water
voor d’aenstaende jaere zullen moegen bewilligen in de continuatie
van de convoyen ende licenten volgende die lysten ende ordonnatien daer op
gemaict ende noch te maecken.
[in marge: Oorlochschepen by de Mat. van Vranckryck versocht.]
Aengaende die oorlochschepen by de Mat van Vranckryck tottet
oorloch in Bretangen voor een tyt versocht ende anders is goetgevonden dat die gedeputeerden deser stede daerinne sullen moegen
bewilligen ende haer conformeren mitte meeste stemmen.

[in marge: 't Versouck van de erffgenaemen van Colterman off te slaen.]
Belangende 't versouck van de erffgenaemen van S. Hans Colterman es goet
gevonden dat men 't selve zal offslaen.

[202verso]

[in marge: Mittet dryven te continueren.]
Is mede geresolveert dat men den visschers deser stede by
conniventie zal toe laten te dryven.

[in marge: Die iurisdictie van Egmont te versoucken.]
Op huyden den xven decembris 1597 heeft die vroetschap gecommitteert
Aerian Heyndricxss. Rabbi om te reysen in Den Haege ende mitten burgermeester
Nyenburch en den secretaris Houthen te versoeken an de Staten van
Hollant die jurisdictie van Egmont voor zoveel als men volgende
‘t accoort mitten Grave van Egmont gemaict niet en mach tappen
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noch eenige neeringe doen.

[in marge: Garnisoenhouders te reduceren.]
Is goetgevonden dat men die garnisoenhouders mede als andere
compagnien zal reduceren tot cxx off xiii hoofden ende gelyck
tractement doen.

[in marge: Die rinmolen by de buytenste brugge geaccordeert meel te malen.]
Is voorts Gerrit Jansz. Smit als getrouwt hebbende die weduwe
van Gerrit Pieterss. Rinmolenaer geconsenteert dat hy die
rinmolen staende an de stedewal by de buytenste brugge (also men
niet en bevint dat die mit eenige restrictie gestelt es) zal
mogen vercopen om daer mede meel te mogen malen.

[in marge: Die broden den armen te geven voor seven stuyvers.]
Is noch goetgevonden ende geresolveert dat burgermeesteren alle
dinck sullen bereyden ende rog laten backen voor den armen zo
haest doenlick zal zyn ende dat men elck broot sal geven voor
seven stuyvers.

[in marge: Rapport van Harck Jansz.]
Op huyden den naestlaesten decembris anno 1597 heeft Harck Jansz.
den vroetschappe rapport gedaen van ‘t geene opten laeste
dachvaert in Den Haege vergadert was.

[in marge: Van 't veer op Hoorn by alle burgers gebruyct ende geen gemeenschap gehouden
sal worden.]
Opte requesten overgegeven zo by degeene die tegenwoirdelick
in’t veer op Hoorn varen als by degeene die gaern mede
in’t veer varen souden, is geresolveert dat men die schuytenvoerders tegenwoirdelick in’t veer varende die gemeenschap die
zy tegenwoirdelick houden sal verbieden ende belasten geen gemeenschap
meer te houden ende dat andere burgers mede op’t selve
veer sullen moegen varen ende dat die vaert elck ene nae
zal zyn ende dat niemant den andere sal iniurieren mit
woorden noch met wercke op pene van van ‘t veer versteken ende
arbitralicken gecorrigeert te werden tot discretie van schepenen.
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