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INLEIDING
In het “ Resolutieboeck der steede Beverwijck” wordt vanaf het jaar 1642 tot het jaar 1794 verslag van de
vergaderingen van de vroedschap van de stad Beverwijk gedaan. Al deze verslagen zijn op microfiche gezet en
zullen in de loop van de tijd geprint en getranscribeerd worden door de Werkgroep Paleografie van het Historisch
Genootschap Midden-Kennemerland.
Dit eerste boek geeft de transcriptie van microfiche nr.1 weer en beschrijft de periode van 1642 t/ m 1650. Boek 1
betekent echter ook de start van een serie, want telkens als weer een microfiche getranscribeerd is, zal daarvan
een nieuw boek uitgebracht worden.
Op de eerste pagina’s treft u de transcriptienummers CA 1, CA 2 en CA 3 aan met:
“ Aantekening dat Burgemeesteren inzage hebben genomen van de staten van ontvangst van den 20sten en
40sten penning, door den secretaris getoond” en
CA 4: “ Bepalingen van het veer”.
Vervolgens beginnen vanaf CB 1 de verslagen van de comparities ( vergaderingen) van het jaar 1642, enz.
Aan de rechterzijde van de pagina vindt u per onderwerp van de vergadering een passend trefwoord, gemarkeerd
met: *. Teksten in de kantlijn, zijn cursief en in kleine letters weergegeven.
Het bovengenoemde “ Resolutieboeck der steede Beverwijck” bevindt zich in het
Noord-Hollands Archief te Haarlem als onderdeel van het
Gemeente archief Beverwijk 1298-1817:
: GAB toegangnr. 3769
Notulen van de Vroedschap
: inventarisnr. 1 ( 1642-1691)
Notulen van de Vroedschap
: inventarisnr. 2 ( 1691-1758)
en wordt ook vermeld in:
“ Inventaris van het Oud-Archief van de Gemeente Beverwijk”, door N.J.M.Dresch., pag. 11
A
: VROEDSCHAP
I
: Algemeen gedeelte,
Deel 1
: 1642 juli 26- 1691 februari 7.
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CA 1

blad 1/1 = microfiche 1/ blad 1

1

Den 28 meij 1646, bij den secret(aris?) burgem(eeste)r vertoont sijn
en quitantien vanden 20, en 40 penning deser stede get(ekend) bij d'h(ee)r ontfanger Auwel
Ackersloot tot verlede(n) april 1646 en is belast van tijt tot tijt daerin te continueren.
Claes van Iperen

2

A(nno) d(omini)i 22 februarij 1647 heeft den secretaris Cheeuwen aen ons
onderges(chreven) als burgem(eeste)ren vertoont sijne reecken…
quitancien van den 20en en(de) 40en penn(ingen) deser stede, geteeck(ent)
bij den heer ontfanger Akersloot, tot verleden october
1646. Actum als booven
Claes van Iperen

3

Jtem noch bijde selve aen ons Jeroen Janssen
vertoont den staet tot p(ri)mo april 1647
voldaen te wesen.

4

Claes v. Iperen

Item noch bij den selve aen ons
vertont den staet tot p(ri)mo octoober 1647
Voldaen en betaelt te weesen.
Jeroen Jansz. Cruijsvelt

5

Noch verantwoort tot de eersten april 1648
en den staet bij den selve aen ons verthont
volghens de quitanti van Auwel Akersloodt.
Jeroen Jansz. Cruijsvelt

6

Noch verantwoort tot de
eersten octoober 1648 en daer van quitantie
aen ons verthoont gheteijckent in absenti
van den heer ontfangher Jan Paeuw
Jeroen Jansz. Cruijsvelt

7

Item noch verantwoort
den staet van den eersten octoober
1648 ten den maend van april 1649 en daer van ghesien
quitanti naer behoore gheteijckent bij der ontfangher
? Akersloot

8

Noch verantwoort tot der eersten octoober 1649 en daer
van quitantie aen ons verthoont gheteijckent bij de weeduw
van den ontfangher Akersloot, Anna de Widt.
J. Jansz.Cruijsvelt

2

CA 2
1

2

blad 1/2
ste

Den staet van de 40 penn(ing) beginnen(de) van
octob(er) 1649 endigen(de) ultimo martij 1650, is door
den secretaris vertoont ten vollen betaelt te
wesen aen d(e) h(ee)r ontfanger Guldewagen, adii dominii
31 augustij 1650.
bij?

Claes van Iperen

ste

Den staet van (de) 40 penning beginnende april 1650/
en(de) ultimo september expirerende des selven jears, is door
den secretaris (ver)toondt ten vollen betaeldt te wesen
aen den heer ontfanger Guldewagen. Actum den
de
17 meert 1651

C. van Iperen

ste

3

Den staet van den 40 penning beginnende october1650
en(de) expirerende ultimo martius 1651, is door den secretaris
(ver)toondt ten vollen betaeldt te wesen, aen den heer ontfanger
ste
Guldewagen, actum den 20 augustus 1651.

4

Den staet van den 40 penning beginnende april 1651
ende expirerende ultimo september des selver jaers
is door den secretaris (ver)toondt ten vollen betaeldt te wesen
de
aen den heer ontfanger Guldewagen, actum den 12 meert 1652

5

Den staet van den 20 ende 40 penning beginnende
october 1651 ende expirerende ultimo martii 1652 is door
den secretaris (ver)toondt ten vollen betaeldt te wesen,
aen den heer ontfanger Guldewagen, den 8en julij 1652.

6

Den staet van den 20 ende 40 penning beginnende april 1652
ende expirerende ultimo september des selver jaars is door den
secretaris (ver)toondt ten vollen betaeldt te wesen aen den heer
ste
Guldewagen den 24 martii 1653.

7

Den staet van den 20 ende 40 penning beginnende
october 1652 ende expirerende ultimo martius 1653
is door den secretaris (ver)toondt ten vollen betaeldt
te wesen, aen den heer ontfanger Mattheus
e
Steijn, den 22 september 1653.

C. van Iperen

ste

ste

ste

ste

ste

ste

ste

ste

ste

ste

ste

C. van Iperen

C.J. Lakeman

J. Jansz. van Cruijsvelt

Jeroen Jansz. van Cruijsvelt

8

Den staet van de 20 ende 40 penning beginnende
april 1653 ende expirerende ultimo september des selven
jaers, is door den secretaris (ver)toondt ten vollen voldaen
ende betaeldt te wesen aen de heer ontfanger
Matheus Steijn.

9

Den staet van de 20 ende 40 penning beginnende
october 1653 ende expirerende ultima martii 1654, is door
den secretaris (ver)toondt ten vollen voldaen ende betaeldt
aen den heer ontfanger Mattheus Steijn.

10

Den staet van den 20 ende 40 ste penning beginnende
april 1654 ende expirerende ultimo september des selven
Jaers is door den secretaris (ver)toondt ten vollen voldaen
ende betaeldt aen den heer ontfanger Mattheus Steijn.

11

Den staet van den 20 ende 40 penning beginnende primo
october 1654 ende eijndigende ultima martij des jaers 1655
is door den secretaris (ver)toondt ten vollen voldaen
ende betaeldt te wesen aen den heer ontfanger Mattheus Steijn.

C. van Iperen

Cornelis Lambertsz.

ste

ste

Cornelis Lambertsz.

ste

Cornelis Lambertsz
3

CA 3

blad 1/3
e

e

e

e

e

e

1

Den staet van den 20 ende 40 penning beginnende
primo april ende expirerende ultimo september
daeraen volgende , beijden des jaers 1655, is door den
secretaris (ver)toondt ten vollen betaeldt ende
voldaen te sijn, aen den heer ontfanger m(eeste)r
e
Mattheus Steijn tot Haerlem. Den 6 martij 1656

2

Den staet van den 22 ende 40 penning beginnende
primo october 1655 ende expirerende ultimi meert
1656 is door den secrtearis (ver)toondt betaeldt te
e
sijn. Actum den 14 september 1656

3

Den staet van den 20 ende 40 penning beginnende
primo april 1656 ende geexpireert ultimo september
des selver jaers is door den secretaris (ver)toondt betaeldt
e
te sijn. Actum den 12 meert 1657.

4

De staet van den 20 ende 40 penning beginnende primo
october 1656 ende geexpireerdt …t 1657 is
door den secretaris (ver)toondt betaeldt te wesen, Actum
e
den 6 april 1658.

5

De staet der 20 en 40 penning beginnende primo april
1657 ende geexpireedt den ten lesten september des selvigen jaers
is door den secretaris (ver)toondt betaeldt te wesen
e
Actum 6 april 1658

6

De staet van den 20 ende 40 penning beginnende
october 1657 ende eijndigende den lesten meert 1658 is door
den secretaris (ver)toondt betaeldt te wesen Actum
e
den 14 september 1658

e

e

Cornelis Lambertss.

Claes van Ipere(n)

Claes van Ipere(n)

e

Cornelis Lambertss

e

e

Cornelis Lambertss

e

J. Jansz. Cruijsvelt

4

CA 4

blad 1/8

CA 4-0
1. Ordonnantie ende articulen
2. gemaeckt bij de heeren burge3. meesters en(de) vroedschappen der
4. stede Beverwijck, nae voor5. gaende communicatie mette
6. overluijden van het veer van
7. dese steede op Amsterdam
8. naer de welcke alle de
9. geene, die als schippers op
10. het voorsz(egde) veer willen varen
11. hen naer desen sullen hebben te
12. reguleren.

* veer

CA 4-1
1. Jnden eersten, sal nijmant tot schipper in dit
2. veer toegelaten worden, dan die binnen
3. dese stede een iaer en ses weecken poorter geweest is.
CA 4-2
1. Jder veerschipper is gehouden suffisante borge te stel2. len, ter somme van drije hondert gulden.
CA 4-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alle veerschippers sullen selfs in eijgen persoon en(de)
met haer eijge schuijt moeten varen, en met een bequame knecht, op de boete van vijer gulden, te geven in
de busse, daer toe geordonneert, ten ware de schipper
sieck of anders nootsaeckelijck belet ware, het welcke
sal staen tot het seggen van(de) overluijden, als oock of sijn knecht
bequaem is, of niet.

CA 4-4
1. Jder veerschipper sal geen minder schuijt mogen
2. voeren in dit veer, dan van ses lasten groot, en(de) soo wijt
3. dat die niet magh passeren door de kleijne Sparendam4. mersluijs.
CA 4-5
1. Den schipper van(de) veerschuijt die des sondachs
2. overdagh vaert, en de schipper van de veerschuijt
3. die des avonts of des naeghs daeraen vaert, na dat
4. de gelegentheijt van 't nachtgetij mede brenght
5. sullen hare vrachten in 't gemeen deelen, en(de) dat
6. binnen een etmael na dat de leste van haer beijden
7. sal sijn aen lant gecomen, en(de) die delinge moeten (ver)effenen
8. eer sij weer mogen aenleggen: ende die daer in niet
9. oprechten handelt, sal van 't veer versteken sijn. Ende
10. den maendagh beurtman om eenige ladinge, die hem
11. toegeseght is moetende tot Amsterdam overnachten,
12. sal die toegeseghde ladinge des anderen daeghs 's morgens
13. mogen laden ende voeren sonder verbeuren en(de) aen den
14. sondaghs beurtman daer van so wel als van sijn andre
15. vracht delinge moeten doen.

5

CA 4-6
1. Die des sondaghs bij dagh van Beverwijck afge2. varen is, sal gehouden sijn weerom des maendaghs nae
3. de middagh ten een uijren van Amsterdam af te varen,
4. wel vroeger, maer niet later.
CA 4-7
1. Die 's maendaghs naer Amsterdam gevaren is, sal
2. daer moeten blijven leggen na de gelegentheijt vande
3. ladinge medebrenght. Ende den passanten die met
4. hem varen sullen, bijtijts seecker uijr aen seggen, wanneer hij
blad 1/9
5. weerom afvaren sal en die dan daer tegenwoordich zijn niet
6. langer laten wachten. Ende so hij om eenige ladinge, die hem toege7. segt is van dien dagh niet sal cunnen varen, so sal hij gehouden sijn,
8. goets tijts de passanten daer van te waerschouwen en te raden
9. metten eersten beurtman naer huijs te keeren. Oock de goederen
10. die den sondaghs beurtman niet heeft cunnen medenemen, inladen so veel hij can.
CA 4-8
1. Oft gebeurde, dat den sondaghs beurtman door gebreck van
2. water of anders niet en mochte afvaren ten behoorlijcken tijde
3. so sal den selven evenwel gehouden zijn, 's nachs daeraenvolgende
4. af te varen, in gemeenschap te blijven en oprechte
5. delinge te doen, gelijck als vooren is geseght.
CA 4-9
1. Den beurtman, die 's avonts of 's nachts afvaren sal, moet
2. 's middaghs ten twaelf uijren wel eer maer niet later
3. alhier inde Beverwijck op sijn behoorlijcke plaetse,
4. 't sij aende kaij, of op stroom voor de haven ( bij gebreck van
5. water) gereet wesen, omme sijn ladinge in te nemen,
6. ende den sondaghs beurtman 's morgens ten ses uijren, op
7. (ver)steck van hare beurten, en(de) dat alle d'andre veerluijden
8. sullen looten, wije des gebreckiges beurt sal hebben: doch
9. den gebreckigen noch voor de gedane lotinge gereet
10. wesende, sal met d'andre veerluijden mede mogen looten.
CA 4-10
1. Item wanneer 't gebeurt, dat hier inde Beverwijck
2. meer valt te laden, dan eene veerschuijt voeren magh, sulcx
3. datter twee of meer op eene naght of dagh moesten afvaren
4. so sullen de selve als dan in sulcke gevalle gemeen varen
5. en de vracht samen deelen, binnen sulcken tijt, en op sulcken
6. pre.. als voorsz(egd) is, soo wel in 't heen als in 't weerom varen:
7. mits dat dan eersten beurtman weerom eerst sal moeten afvaren
8. en(de) d'andre so naer advenant en(de) dat elck van henluijden
9. mede een sekre uijre en tijt sal moeten stellen als vooren:
10. ende sal den eersten afvarenden beurtman kennisse moeten
11. hebben datter een of meer hem sullen volgen, die met hem sullen deelen.
CA 4-11
1. Soo wanneer daer so veel te laden valt, datter twee of
2. meer schuijten moeten aanleggen, so sal 't staen tot seggen van(de)
3. overluijden hoeveel den eersten veerman sal mogen laden,
4. eer den tweeden veerman aenleggen magh en so voorts vanden
5. tweeden en die noch meer aenleggen sullen.
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CA 4-12
1. En of 't gebeurde, dat den aenstaenden beurtman door eenich
2. beletsel van ijs, water of ander inconvenient ( overdagh
3. of 's avonts eenich goet ingeladen hebbende) daer mede niet
4. af en mochte varen, so sal hij 't selve en de luijden die hem
5. aengesproken hadden en mede wilden, in sulcken
6. gevalle evenwel in houden, en(de) 't Amsterdam voeren, soo
7. haest hij sal mogen afvaren, sonder eenich tegenspreecken
8. van den volgenden beurtman, maer deselve en sal geene
9. goederen nochte menschen 't Amsterdam mogen laden, noch
10. innemen, sonder consent vanden geenen neffens wijen
11. hij vaert, ende wijens beurt het alsdan sijn sal; maer
12. of het geviel, dat hij weijnigh ladinge in hadde, en hem
13. dochte niet waerdich te sijn, daer mede te varen of om
14. het quaet weder niet varen mochte, so sal hij alsdan met
15. consent van dien het toebehoort, of van die daer over te
16. seggen heeft, het selve goet en(de) brieven mogen overgeven
17. aen den volgenden beurtman.
CA 4-13
1. De schippers sullen gehouden sijn de brieven, die sij
2. sullen ontfangen hebben so haest als zij inde Beverwijc(k)
3. en(de) t'Amsterdam aengecomen zijn terstont en(de) voor alle
4. ander werck selfs, te bestellen en(de) selfs niet cunnende
5. bestellen, dan de selve door een ander, 't haren pericule
6. doen bestellen, nochtans indien die te laet bestelt waren
7. en dat daer schade ontstont door het te laet bestellen, dat
8. aen den schipper te verhalen en(de) bij hem te betalen, eer dat hij
9. weerom sal mogen aenleggen.
CA 4-14
1. Item oft mede geviel, dat den veerman tot Amsterdam
2. sijnde van sijn ordinaris plaetse vervoer om eenich goet
3. te laden, so sal de selve gehouden wesen aen ijmant last
4. en bevel te laten om de luijden die na hem comen vragen
5. aen te seggen, waer dat hij gevaren is en omtrent wat tijt
6. hij weerom op sijn plaetse comen sal om haer daer naer te
7. te reguleren en gereet te houden.
CA 4-15
1. Item wanneer eenich veerman buijten op stroom of
2. in de laegh voere, om eenige goederen in te laden, sulcx
3. dat hij daer geen tijt en hadde, om inne ter gestelder
4. uijre weerom binnen de stadt op sijn gewoone plaetse
5. te comen, en het volck also inne te nemen, sal deselve
6. veerman in zulcken gevalle gehouden zijn, door een
7. steijgerschuijt het volck en(de) goet, dat mede sal varen
8. aen sijn boert te laten brengen tot sijn eijgen costen.
CA 4-16
1. Jder veerman, die door de weecke vaert tot Amster2. dam comende sal gehouden zijn, ten twee uijren
3. weerom afvaren sal, ten eijnde een ijder sich daer naer
4. magh reguleren en schicken, en sal daer naer ten alder5. langhsten, niet langer dan een halff uijr mogen blijven
6. leggen, op de boete van een gulden te leggen in(de) voorsz(egde)
7. bosse, ofte andre correxie naer gelegentheijt van zaecken.
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blad 1/10

CA 4-17
1. Item sal nijmant van degene, die in 't veer varen
2. eenige waren, die men gewoon is metten veerluijden
3. te laten voeren, mogen besteden, noch te aen nemen bij de
4. iaer, maent of weecke, 't welck bij desen een ijgelijck
5. wert (ver)bode(n), als streckende tot preiudicie en nadeel
6. van(de) gemene veerluijden en(de) schade van 't veer, op de boete
7. van ses gulden, te leggen in de voorsz(egde) busse.
CA 4-18
1. Oock en sal nijmant van de veerluijden sijn beurt mogen
2. laten overgaen, al had hij weijnich vraght, op de boete
3. van ses gulden, ten ware hij twee dagen te vooren van
4. huijs ware (ver)trocken, off eenige goederen hadde geladen,
5. die hij door gebreck van water off quaet we(d?)er niet
6. en conde lossen, het welcke sal staen tot seggen van(de) overluijden.
CA 4-19
1. Dat gene andre personen, schuijten of andre schepen
2. voerende, en(de) geen ordinaris veerluijden noch beurtman
3. zijnde, geen menschen, brieven of waren, die men gewoon
4. is inde ordinaris veerman te schepen, sullen mogen
5. innemen, op pene dat zij der selver vrachten sullen
6. moeten uijtkeeren, en(de) noch daerenboven te (ver)beuren
7. een boete van dertich stuvers, te steken inde voorsz(egde) bosse.
CA 4-20
1. Item die vis-, garnaet-, of groenschuijten voeren sullen geen
2. andre luijden mo(o?)gen voeren, dan die haer vish, garnaet, of groente
3. daer sij hebben, ten ware zijluijden aen den veerschipper ende
4. beurtman te vooren hare vracht hadden betaelt op gelijcke boete
5. [als in 't naestvolgend art(ikel)].
CA 4-21
1. Voorts so een veerman op sijn behoorlijcke beurt alhier
2. afgevaren is, ende tot Amsterdam beweert of door gebreck
3. van water of quaet weer moet blijven, en den ander veer4. man oock op zijn beurt hem aldaer comt te bevaren, terwijl hij
5. noch niet afgesteken is, dat den veerman, die daer te vooren is
6. geweest, naer dat die tweede veerman aengecomen is,
7. geen vracht meer zal mogen aen nemen, dan alleen het volck,
8. dat met hem gecomen is, en bij hem bestelt, of met hem in
9. bespreck is, voor die tweede veerman aencomt.
CA 4-22
1. Alle de schippers sullen gehouden sijn, so lange alsser ijet
2. te laden of te lossen is, of selfs, of haer knechts bij de schuijt
3. te blijven, ende sorge moeten dragen, dat de waren ende
4. goederen niet beschadicht noch (ver)mist en werden, op pene dat
5. men die schade aen hem (ver)halen sal, en(de) sal den schipper voor sijn
6. knecht moeten verantwoorden.
CA 4-23
1. Ende soo haest als nieuwejaersavont t'elcken jaere
2. gecomen sal zijn, sullen de veerschippers met malcander
3. moeten looten, wie van henlijeden dan aldereerst varen
4. ende wije den andren voor dat jaer volgen zal.
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CA 4-24
1. Een ijder, die een schuijt begeert te huijren om hem selven
2. den sijnen of sijn goet te laten voeren, sal daertoe een schipper
3. mogen kiesen, die 't hem belieft, so wel die binnen als die
4. buten het veer is, mits dat hij een poorter deser stede zij,
5. en geen meer goederen jnneeme dan van twee (ver)scheijde eijgenaers
CA 4-25
1. Den schippers, die meer nemen dan haer behoorlijcke
2. vracht, ofte t'Amsterdam of onder wege blijven leggen of
3. elders aenlopen, als zij wel voortconnen varen, den
4. selven sal hare ses weecken gegeven werden.
CA 4-26
1. Item geen veerman sal hem vervorderen sijn geladen
2. schuijt met wat goederen dattet zij te ontladen, anders dan
3. ter plaetse, daer die goederen gedestineert zijn te brengen
4. om sijn beurt te mogen waernemen, ten ware dattet zijne
5. eijge goederen waren.
CA 4-27
1. Item so de veerman, die 's nachts of 's morgens varen
2. moet, 't Amsterdam voor twee uijren 's namiddaghs
3. niet aengecomen is, so sal het vrij staen aen alle andre
4. veerluijden, die daer met haer schuijt sijn, na de clocke twee
5. uijren in te nemen alle luijden ende goederen die met
6. haer varen willen, maer so ijmant anders dan den beurt7. man van dien dagh voor twee uijren eenige luijden off
8. brieven of goederen inneemt sal gehouden wesen aen den
9. beurtman die vracht weer uijt te keeren ende
10. noch (ver)beuren daerenboven een boete van ses gulden.
CA 4-28
1. Wanneer een veerschipper gesturven is, achter2. latende een wedue, sal deselve wedue met
3. een bequame schuijt als vooren ende twee bequame
4. knechten tot keure van de overluijden achter volgens
5. dese ordonnantie in het veer mogen varen, een jaer
6. en ses weecken naer haer mans sterfdagh en langer niet.
CA 4-29
1. Soo wanneer eenige veerluijden, d' een of d' ander
2. van de overluijden in sijn ampt off om eenige zaecke
3. die sijn overmans ampt raecken, schelt of dreijght,
4. die zullen (ver)beuren de somme van drije gulden.
CA 4-30
1. Soo wije eenige boeten uijt crachte van dese
2. ordonnantie (ver)beurt, is gehouden deselve aen den
3. overluijden te betalen, eer dat hij weerom aenleggen magh.
CA 4-31
1. Alle difficulteijten, questien en(de) geschillen, die
2. onder de veerluijden op en(de) uijt de voorsz(egde) ordonnantie
3. ontstaen, sullen zij gehouden wesen van stonden aen den
4. overluijden te kennen te geven, ten eijnde daerjnne
5. met goede ordre magh werden (voor)sien, ten meesten dienste van het veer.
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blad 1/11

CA 4-32
1. De burgem(eeste)rs ende vroedschappen der stede
2. Beverwijck houden aen haer selven de interpretatie
3. van dese ordonnantie sonder dat ijmant van de veer4. luijden of ijmant anders, hem selven in eeniger
5. manieren sal mogen wreecken directelijck off indi6. rectlijck, het zij hoe of waer uijt zulcx soude mogen ontstaen
7. ofte voorvallen; alles opde verbeurte van het
8. voorsz(egde) veer, ende noch andre alsulcke arbitrale
9. correxie als naer exigentie van zaecken (ver)staen sal werden te behooren.
CA 4-33
Lijste van het loon
1. Van ijder mensch, alleen naer Amsterdam, off van
2. Amsterdam herwaerts varende, sal den schipper
3. ontfangen drije stuijvers, van een kint beneden de
4. twaelff jaren halff gelt, dat op de schoot sit is vrij,
5. gelijck oock (ver)staen wort vrij te sijn een doosien, lincker
6. mandeken of sackien; van ijder mensch heen en weerom
7. gevoert te hebben…………………………………………………………ses stuivers
8. Die hem heeft laten aenspreken en(de)
9. niet mede en vaert is gehouden een
10. schipper het selve op te seggen, off
11. anders (ver)beurt hij drije groot, tot
12. proffijt van den schipper, ende den
13. schipper de luijden die hem aengeseght
14. off doen aenseggen hebben om met hem te
15. varen, niet aensprekende, (ver)beurt 12
16. st(ui)(ver)s, te betalen in(de) voorsz(egde) busse.
Van een last teer
onder het 't last de tonne
een vaem bern hout
hondert groote claphouten
kleijnder naer advenant, hondert vellingen
duijsent hoepen, dat is 40 bos tonnehoepen
minder en grooter naer advenant, hondert deelen
hondert capravens
een hoed koolen
een schippont touw of hennip
een gemeene schijve garen
hondert lb (libra=pond) ijser
een mande spickers
een last rogge off tarrv, mits dat de
schipper met sijn schuijt schiete, daer dese last in te nemen is
des sullen de copers het brughgelt betalen.
Voor ijder last haver of gerst met de voorschreve conditie
een dubbelde Ashtonne
een enckelde
een tonne vish
een oxhooft wijn
een aem wijn
een halff aem
een vijerendeel
een steekanne
een tonne biers
een halve tonne
een corff rasijnen
een droogh off nat laken
hondert lb=pond saffer of blausel
een half vat seep
10

twintich st(uiver)s
drije
"
twaelff "
24 st(uiver)s
12
"
8
"
24
"
14
"
12
"
3
"
3
"
1
"
3
"
blad 1/12
24
"
20
5
4
4
9
6
3
2
1
5
2
1
2
1
3

"
"
"
"
"
"
"
"
" 8en
"
" 8 pen(ningen)
" 8"
''
"
"
"

een schepel meel
twee schepelen
een mudde
een sack erreten
een tonne drooge schol
een brief
een gulden aen koeck
een lam
een schaep
een kalff
een koe of een os
een varcken
een tonne gort
een sack gort
een bos leege sacken metten brief
hondert lb=pond kaes
een vijerendeeltie boter
een halff vat
een vat boter
een sack sout
een leege gort tonne
een dubbelde sack rin
`
een enckelde sack
een bos tijenen
of 1 stuiver 8 penn. na die groot is,
een mande freut
kleijnder naer advenant,
een packien, dat in de sack magh, met den brief daerop
wat grooter
een deuvekater van 24 st(uiver)s
kleijnder naer advenant
van hondert gulden aen gelt en daer onder met den brief
van twee hondert gulden
van drije hondert gulden
en daerboven van elck hondert gulden meer, een st(uiver) meer,
een droochscheerders schaar

1
1
2
2
1
1
1
1
2
6
30
7
3
1
1
1
2
3
6
1
1
2
1
1

Dese ordonnantie aldus den voorschreven veerluijden
voorgelesen sijnde, is daer op naer voorgaende
hanttastinge van haer daer naer te reguleren,
de lotinge gedaen den lesten december 16 C ( honderd)
vijffenveertich.
Ter ordonnantie van(den) heeren
Burgemeesters,
Pieter Cheeuwen
Memorie
Dese ordonn(anti)e is door last van(de) voorsz(egde)
heeren doen drucken bij Vincent Casteleijn
tot Haerlem in 't iaer 1646.
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st(uiver)
"
8 pen(ningen)
"
"
8 pen(ningen)
"
"
"
"
8 pen(ningen)
"
"
"
"
"
"
"
8 pen(ningen)
"
8 pen(ningen)
"
"
"
"
8 pen(ningen)
"
8?
"
"
"

2

"

1
2
3

"
"
"

3
4
5

"
"
"

1

"

8 pen(ningen)

Inden name godes, Amen
Resolutieboeck der steede
Beverwijck
CB 1 =

Alle vroedschapsvergaderingen van het jaar 1642

CB 1-1

Comparitie gehouden den 26 julij 1642
bij alle de vroedschappen , absent Gerrit Outgersen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eerstelijck is geresolveert, dat het (ver)soeck
van Jan Cornelissen sal gehouden worden in advijs
Landsknecht wert sijn versoeck van iaerlijxe
turff ontsegt.
Dat om des secretaris pampieren te visiteren
sullen sijn burgem(eeste)r Slommer, Joris Cornelisse
Cornelis Lambersen en(de) Claes van Iperen schepen(en)
Tot vervullinge van de vijer vacante
turffvolsters sijn gecoren.
Aeriaentien Sijmens
Annitien Teunis
Maritien Draeijer

CB 1-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.

* turf

* poorterschap
blad 1/4

* vroedschap

Comparitie gehouden op den 17 augusti 1642

Jeroen Jansen is bij de meeste stemmen
gecoren tot vroedschap, in plaets van
sijn vader.
Op nieu geresolveert, dat burgem(eeste)r
Slommer ende schepen Joris Cornelissen
andermael nae den Haege omme de saecke
van Jan Cornelissen te recommanderen.
Ende met eenen te versoecken, dat bij het
octroij gevoecht werde, dat wij in plaetse
van een versturve burgem(eeste)r off schepen, binnen
tijts een ander sullen mogen kijesen

CB 1-4

*turf

Comparitie gehouden den 10 augusti 1642

Eerstelijck wert goet gevonden,
dat soo ijmant sijn poorterschaps recht, comt
te betalen, sijne kinderen, 't selve in cas
van vertreck off overlijden, sulcx meede
sullen deelachtich wesen ofte genieten.
Noch is goet gevonden, dat om Jan
Cornelissen andermael te recommanderen
met hem sullen gaen burgem(eeste)r Slommer
ende Joris Cornelissen
Als meede dat sij sullen versoecken,
omme bij overlijdinge van burgem(eeste)r off
schepen, binnens tijts, een ander inde
vacante plaets te mogen stellen.

CB 1-3

blad 1/3

* vroedschap

* vroedschap,

Comparitie gehouden den 29 augustii 1642
absent Jacob Outgersen, en Claes van Iperen

Jn den eersten wort de requesters van Kouhorn
haer versoeck gegunt.
Noch op dito, wert de requesters van de
Cloosterstraet vergunt haer versoeck.
Noch op dito, op de requester van ’t rentmeesterschap
12

* rentmeester

6.
7.
8.
9.
10.
11.

is bij 't college gecoren Cornelis Lambersen,
ende aengenomen voor de somme van hondert
vijftich guldens 's jaers, daer voor het ontfang
van de lanthuijren ende (ver)ponding aen het comptoir
te bestellen, ende daer quitantie aff te levere
ende het gelt op St. Jacob op te leveren, op sijne costen.

CB 1-5

Comparitie gehouden op den 3 september 1642.
absent Joris Cornelissen, Jacob Oudgersen, Willem Mijessen,
ende Jeroen Jansen

1. wort ontsegt, het versoeck vande muijr te
2. setten; volgens het versoeck van Gerrit Jansen
3. metselaer, door last vande e(dele) burgem(eeste)r Loo
CB 1-6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

* kade

* zorg

* notaris

Comparitie gehouden den 31 october 1642,
absent Mattijs Hendrickse(n) ende Jacob Oudgersen.

1. Burgem(eeste)rs ende vroedschappen vergunnen
2. Cornelis Jansen Face, mede alhijer te varen
3. neffens d'andre veerluijden op Amsterdam
CB 1-9

* vergunning v. bouw

Comparitie gehouden op den 23 october,
absent Jacob Oudgersen.

1. Burgemeesters en(de) vroedschappen (ver)gunnen Jan
2. Cornelissen Velsen, het notarischap t' exerceren
3. alhijer ter steede.
CB 1-8

blad 1/5

Comparitie gehouden op den 5 october
absent Jacob Oudgersen ende Willem Barthelmijessen,

Wert geresolveert, de luijden te gerieven
met de kaeijen voor haer eijge huijsen, soo in
coop als in huijr, mits dat sij lijeden deselve
moeten gebruijcken.
Noch op dito geresolveert, het kint van Kleijn Hendricken
dochter, door de burgemeesters te laten besteeden, soo sij
best sullen vinden te behooren.

CB 1-7

* loon
* landhuur
* verponding
* St. Jacob

* vergunning v. veer

Comparitie gehouden den 27 december 1642,
absent Gerrit Oudgersen ende Jacob Otgersen.

Burgem(eeste)rs ende vroedschappen hebben geresolveert, dat m(eeste)r Abram sal hebben tot (ver)beteringen
in 't jaer, soo van Haerlem, als Beverwijck,
beginnende van Allerheijligen 1642, de somme
van vijffentwintich gulden.
Burgem(eeste)rs werden geordonneert, met Lauris
Arensen molenaer te contracteren van het huijs
dat hij heeft staen op het gasthuijslant, op conditie
datter bijer noch wijn sal mogen werden vercocht
op .. de verbeurte van het huijs, volgens sijn (ver)soeck.
Wert geresolveert, het restant van 't hooftgelt te
betalen.
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* subsidie

* vergunning v. drank

CB 2=

Alle vroedschapsvergaderingen van het jaar 1643

CB 2-1

Comparitie gehouden op den 8 maert 1643,
absent Jacob Oudgersen.

1. Is geresolveert, dat den molenaer van nu aff
2. van ijder sack rogge te male, sal genieten 2½ stuiver.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dat de penningen van Cornelis Dirxen Decker
berustende onder Sijme Jansen Nieupoort, sullen
werden geconsigneert onder schepenen.
Dirck Arensen Rijnen wert toegestaen, mede voor
beurtman in 't veer te varen; mits voldoende
de gewoonlijcke ordre.

CB 2-2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

* vergunning v. veer

* loon

* veer

Comparitie gehouden op den 16 april 1643,
absent Jacob Oudgersen

Den secretaris is een lijst van sijn salaris gemaeckt
omme hem daer nae te reguleren.
Cornelisie Gerrits, vroemoer, is toegestaen
van toecomende meij aff te trecken, hondert gul(den)
's jaers,
Is mede geresolveert, dat men Rissien Dircks
haer huijsken door gasthuijsmeesteren sal laten repareren,
mits dat d' oncosten pertinent sullen werden geregistreert.
Mede dat men de sluijsies, soo aen de suijt als
noortzijde, sal opmaecken en(de) repareren.

CB 2-4

* loon

Comparitie gehouden op de 29 maert 1643,
absent Jacob Oudgersen.

Juffvrou Valdona wert toegestaen, voor een
halffjaer tractement hondert gulden met
twintich gulden tot vereecinge voor de restanten
gelijck oock de 22 g(u)l(den) van Coeijmans, soo sij bij
der waerheijt verclaert, dat haer man die
heeft verschooten.
Is geresolveert, de schippers te verbieden
geen chijnsbare goederen te lossen, voor dat sij sulcx aen
d'eijgenaers hebben bekent gemaeckt.

CB 2-3

blad 1/6

* loon
* loon

* reparatie

* sluis

Comparitie gehouden op de vijerde junij 1643
absent Jacob Oudgersen.

Is geresolveert, dat men Claes in de Wints
soon sal affseggen, dat hij niet van ’t gasthuijs
heeft te verwachten, also sijn ouders 't huijsie over
lange hebben verteert.
Ten tweeden, dat men den secretaris sal toeleggen
voor sijn iaerlijcks salaris, dat hij alle de steede
haer dingen sal waernemen, ende verrichten, voor de
somme van 't sestich carolus guldens.
Ten derden, dat men de zuijtsijde vande haven
mede sal beschoeijen.
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* zorg

* loon blad 1/7

* haven

CB 2-5

1.
2.
3.
4.
5.

't Is goet gevonden ende geresolveert, dat de
kerckm(eeste)ren, de kercketijenden voortaen selve sullen
ontfangen ende genieten.
Ten andren, dat Sijmen Maersen Cuijer sijn
achterstal van 283 g(u)l(den) sal moeten betalen.

CB 2-6

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

* schuld

* keur

Comparitie gehouden den 24 october 1643,
absent Willem Mijessen en(de) Jacob Oudgersen.

Op 't versoeck van(de) secretaris is hem toegestaen, Lansknecht in sijn plaetse te mogen
stellen, terwijle hij naer Engelant is.
Ten tweeden is hem belast, ende heeft hij aengenomen
d' ontfangen penningen van(de) 40 en(de) 20 penning te
leveren aen burgem(eeste)ren ofte schepenen.

CB 2-8

* kerkbelasting

Comparitie, gehouden op den 18 september 1643,
absent Gerrit Oudgersen, Willem Bartelmijes en Jacob Oudgersen.

Ten eersten is geresolveert, dat schepenen de
keure van(de) drije iarige geprefereerde renten,
materialen, en arbeijtsloon, sullen maecken, conform
de keure van(de) stadt Haerlem.

CB 2-7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comparitie gehouden op den 12 julij 1643,
't present 't volle college, absent Jacob Oudgersen.

* secretaris

* accijns

Comparitie gehouden op den 11 december 1643,
absent Jacob Oudgersen.

Broer Cuijper bij request (ver)soeckende in ’t veer
te varen, is tot apostille gegeven, dat hij bij
acte van een geswore schuijtmeeter eerst moet,
doen blijcken, dat sijn schuijt ses lasten groot bevonden
is, eer hem toegestaen wert, dat hij in 't veer sal
mogen varen.
Openden oock een missive van 't hoff, waerinne
ons gelast wierd men de pausgesinde voortaen
in geene publijcke diensten souden mogen trecken
ende dat men nijmant daer toe imploijeren soude, dan
die professie sijn doende, van de ware gereformeerde
religie, ofte ten minsten deselve toegedaen sijn.
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* vergunning v. veer

blad 1/8
* godsdienst

CB 3=

Alle vroedschapsvergaderingen van het jaar 1644:

CB 3-1

Den 8 januarij 1644, de vroedschap (ver)gadert zijnde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

wert Adriaen Cornelissen tot een medelidt
(ver)coren in de vroedschap, in plaets van zal(iger) Lambert
Jansen Coties.
Simon Jansen wierd toegestaen een punctien erf
liggende aende Houtwech, ten eijnde van het
sieckhuijs ( wesende vijer en een halve roede groot)
op conditie dat hij 't sal betimmeren, en anders niet.
Den waecker ontboden ende (ver)schenen zijnde wierd
aengeseght, hij sijn dienst conform d'ordre soude
waer nemen, ende dat hij nijmantanders, 't zij
bij sieckte of uijtwesen in sijn plaetse sal stellen
sonder voorweten van burgem(eeste)ren; op pene van cassatie.

blad 1/13
*vroedschap

*vergunning v. bouw

*waker

CB 3-2 Den 18 januarij 1644 de vroedschap (ver)gadert sijnde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vertoonden wij haer de separatie, die Lakeman
in 't gasthuijslant met het maecken van een sloot
en een wagewech gemaeckt hadde, ende dewijl
daer swaricheijt wierd gemaeckt, dat sulcx tot
nadeel van het gemelte gasthuijs mocht comen
uijt te vallen, stelden hem voor, 't voorschreve
lant tegens een daelder de roede te betalen
of sijn gedane werck weer te slechten.

CB 3-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Den 29 januarij 1644 de vroedschap (ver)gadert sijnde

is daer geresolveert, dat voortaen alle
nieuwe gebouwen den tijt van vijff iaeren
( de somer als men begint te timmeren, daerin niet gerekent) vrij van verpondingen
sullen wesen.
Item dat alle getimmerten, die in plaets
van affgebroocken huijsen off schuijren werden gedaen
meede in d'eerste vijff iaren niet meer sullen geven
dan d'oude affgebroocken hebben gedaen.
Ende dat d'eene ende d’andre de vijff iaren geexpireert wesende op nieu sullen werden getaxeert
ende soo vervolgens betalen.
Op der kerckemeesteren (ver)soeck wierd (ver)staen, dat
sij de clock sullen doen vast maecken en repareren.

CB 3-4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

* accijns

* accijns

* accijns
* kerk

Den 30 januarij 1644

1. Arije Cornelisse is bij d'heer Pieter van Mijess.
2. officijer deser steede, beedicht geworden, als vroed3. schap.
CB 3-5

* vergunning v. weg
en waterweg

* vroedschap

Den 7 martij 1644

hebben borgemeester Slommer en(de) van Iperen
affgereeckent met de Woltrincx van 't hoeckien
erf 't welck sij lieden van de steede gehat hebben
mitsgaders eenige achterstallige verpondinghe
monteren te samen de somma van hondert vijf en
twintich gulden, waer tegen sij wederom hebben
geleevert aen straetsteenen ‘t sestich gulden en(de)
16

*schuld

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

tot Rotterdam aen verteerde kosten voor de steede
verschooten # vijf en veertich gulden maeckende te (# in de kantlijn: seg vijf en veertich gulden)
samen hondert vijff gulden, waer bij sij tot
voldoeninge aen (de) tresoriers hebben gevoecht
twintich gulden, daer mede onse wedersijse
reeckening tot deser dage toe is afgereeckent
en(de) geliquideert te weten tot den jare 1642 incl?
Dito is tusschen borgemeesteren en(de) Claes Cor* aanleg v. weg
nelissen Ceesoom veracordeert dat hij aen de steede
sal leeveren en(de) in eegendom over geeven een hoeckerf voor sijn deur aen (de) straet leggende, 't welck de
stede van hem gekocht heeft voor de somma van
vijff en twintich gulden, dienende eenlijcken omme
blad 1/14
de nieu gemaeckte straet de bocht wech te neemen
en(de) dinsicht te beter te maecken. Tot welcken
* koop grond
sijnde Jaques oom [als wesende de naeste lenden aen
d' voorsz(egde) Claes Ceesoom] hem mede verobligeert
* bepaling
heeft sijne pretensie aen de selve straet niet te
betimmeren, maer heeft in tegendeel sijne gemelte
pretensie aen de steede gehelijck opgedragen,
actum desen 7 martij 1644.

CB 3-6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Eerstelijck wert geresolveert de drije
iarige keur te doen publiceren en(de) in(de) naeste
steeden en(de) cruijsdorpen billietten aen te slaen
Item, den kerckenraet wert hun (ver)soeck
omme de kerck te vergrooten toegestaen, te
weten, dat men de noorder vervallen kerck sal
optimmeren tot het coor toe, ende voor eerst
dat men een bequaem besteck sal sien te maecken, hoe en(de) in
wat manieren, die sou moeten gemaeckt
worden.
Op d'heer Jan Bickers (ver)soeck van 't kerckenlant
aen de Kerckwech in coop te hebben, is den
kerckm(eeste)ren aengeseght, dat zij met hem in gesprec
sullen treden, ende hem 't selve op 2000 g(u)l(den)
instellen, volgens de selve conditien van
't gasthuijslant
Ten selven dage, item wert den gasthuijsm(eesteren)
toegestaen, dat sij een obligatie sullen hebben van
d' overgeschote tijende, ten somme van ses hondert g(u)l(den).

CB 3-7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Comparitie gehouden den 7 april 1644, present alle de
vroedschappen, exempt Jacob Oudgertsen.

den 9 meij 1644

* keur

* vergunning v. bouw
* kerk

* koop grond

* accijns

* verdwenen akte

Bij burgemeesters van Maritien Claes afgevordert
sijnde, sekre acte, daer bij Sweer Jansen heeft (ver)claert, dat
hij se hout voor een eerlijcke vroupersoon, soo heeft Maritie
Claes verclaert, al most sij sterven, dat sij d'voors(egde) acte niet
en weet te vinden, en segt daerbij, dat sij voorwaer gelooft, dat
d' voors(egde) acte aen stucken off verbrant is, mit belofte, te wat tijden
sij die sal mogen vinden, dat sij die aen d' heeren burgem(eeste)rs sal over
leveren, 't welck d' heere haer oock beloft hebben, soo te doen,
ende is Maertie Claes daerop mit voors(egde) Sweer Jansen versoeckende bij heeren burgem(eeste)rs aen Sweer Jansen toegesegt; dit
selve tot sijne vereeringe, met de voors(egde) verclaringe
van Maertie Claes, ter memorie, te boeck te stellen,
en tot wat tijde sij hooren sullen, dat d' voors(egde) acte noch
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14. in weesen is, dat sij de selve datelijck sullen invorderen
15. ende verbranden. Actum Beverwijck ter presentie
16. van d'heer Officier ende heeren burgem(eeste)rs
17.
en(de) ter ordonn(anti)e van(de) selve
Pieter Cheeuwen.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ende alsoo tot nadeel van de goede eerlijcke memorie van(de)
ouders van Sweer Jansen mede misseght was, ende ons burgemeesters bekent is, dattet vrome deuchtsame
lijeden sijn geweest, daar niet op valt te seggen, soo veel ons
bekent is, soo hebben wij goet gevonden, dit selve tot
vereeringe van de selve ouders van Sweer Jansen mede
te boeck te doen stellen, actum, Beverwijck, desen
12 meij 16c (1600) vijerenveertich.
Ter ordonnantie van(de) heeren burgem(eeste)rs,
Pieter Cheeuwen.

CB 3-8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ten eersten wiert geresolveert de vervallen kerck
geheel op te bouwen, in plaets dat d' voorgaen(de) resolutie
maer geweest was tot het choeur toe, 't welck
nu veranderden, om reden wij bevonden d'oud murage
door sijn extra ordinaire herdicheijt niet wel aff te
breecken ware, en(de) wij dien volgende geen voordeel
van die steen souden trecken, om een nieuwe achtergevel te maecken.
Ten tweeden, dat ijmant, een burgers dochter trouwen(de),
daer door 't burgerrecht niet sal coomen te genieten, maer
dat hij echter sal moeten 't selve coopen, en(de) iaer en
ses weecken wachten, eer hij in 't veer mach varen.
Ten derden wert Teunis de roeper toegestaen
van ijder visser, die sijn vis comt marckten, en(de)
hem niet laten roepen, een halve stuver te mogen
genieten, ten waerder meer dan twee waren,
in welck gevalle, zij met malcander
een stuver mogen uijtmaecken, en(de) hem daer
mede af setten.
Machtelt de vroemoers versoeck
om turff te genieten wert haer toegestaen
en(de) haer vijfftich manden (ver)gunt iaerlijx.
De dienaers van d'officier wert van nu
aff 20 gulden jaerlijcx [ in plaets van 16 g(u)l(den)
die zij getrocken hebben] toegeleght, onder
conditie, dat sij ijder de helft daer van sullen
trecken.

CB 3-9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

e

Comparitie gehouden op den 10 april 1644,
absent Mattijs Hendrixen en(de) Willem Bartholmijessen.

blad 1/15

* kerk

* burgerrecht

* veer
* omroeper

* turfrantsoen

* loon

Comparitie gehouden op den 29 maij 1644,
present 't volle collegie.

Eerstelijck, dat het optimmeren van de Noorderkerck
bij den hoop sal worden besteet, ende dat men daer toe, alle
timmerlijeden bij billiette hijer omtrent sal nodigen en(de)
waerschouwen omme tot de minste prijs aengenomen
te worden. Belangende het metselwerck sal men
aen onse eijgene inwoonders bij den hoop opveijlen ende
niet buijten gaen, dewijle de murage meest(e) staet.
't Kint van Rijes Slodders sal bij de gasthuijsm(eeste)rs van
18

* kerk

* zorg

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

cleeren werden (voor)sien, ende sullen sij oock besorgen, dattet van
sijn accident ( soo 't mogelijck zij) gecureert werde,
houdende pertinente aenteijckeninge van d'oncosten, die
daeromme gedaen sullen werden, omme die weeder van
't kints vader te vorderen.
D' heer Bicker sijn rekening van straetsteenen ende
andre kleenicheeden wert voor goet gekent, ende
dies aengaende geresolveert, dat de Tresoriers
die sullen betalen.
Ten lesten wert mede goet gevonden, dat men het gelt
't welck de kindren van Claes Gerritsen voor haer bestemoeder
Trijn Cornelis erffportie toecomt, van h(e)r(en) schouten sal ontfangen
in afcortinge van 't geene de steede tot onderhout van de
selve kindren heeft verschooten.

CB 3-10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.

* kade
* aanleg v. straat

blad 1/16

* waterbeheer

Comparitie gehouden op de 6en september 1644,
absent Joris Cornelissen en Ariaen Cornelissen.

Op 't (ver)soeck van de Limmers, alsdat wij
ons nevens haer souden stellen, als gevoechdens
omme te (ver)hinderen, alsdat het meertien, genaemt
de Die, niet soude mogen werden bedijckt
ten insichte van de interesten en(de) schade, die
haere polder daer bij soude mogen comen te lijden.
Is geresolveert, dat soo de heeren van
Haerlem, daer inne hebben geconsenteert,
wij 't mede toestaen ende goet vinden sij
onse stede name, nevens die van
Haerlem als opposanten in hun request
gebruijcken.
Ten tweeden is gestemt alsdat het
straetien inde Hoflanderwech, tot aen
't Kerckpaedien sal werden gemaeckt.

CB 3-13

* kascontrole

Comparitie gehouden op den 23 augusti 1644,
present 't volle college.

1. Eerst is geresolveert, dat men d' uijtwate2. ringe van Wijckerbroeck sal trachten door onse haven te leijden.
CB 3-12

* erfenis

Comparitie gehouden op den ix (9) augusti 1644,
absent Joris Cornelissen, Gerrit Outgersen en(de) Ariaen Cornelissen.

Ten eersten werden burgem(eeste)rs toegevoecht tot
assistentie, om(m)e de queijeren te helpen revideren ende
doorsien Joris Cornelissen en Jacob Jansen Slommer.
Ten tweede, dat men de kaeijen voor
Willemtie Ariaens en(de) achter Batie sal
bestraeten.

CB 3-11

* schuld

* de Die
* dijk

* Hoflanderweg
* aanleg straat

e

Comparitie gehouden op den 2 november 1644,
absent Jacob Oudgersen.

Wert Jan Jacobsen, timmerman van de
kerck, toegestaen sijn eijsch van buijtenwerck
ende daerenboven tot gedachtenisse een (ver)eering van een silvre beecker.
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* kerk

CB 4=

Alle vroedschapsvergaderingen van het jaar 1645.

CB 4-1

Comparitie gehouden den 14 februarij 1645,
nijmant absent.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Eerstelijck is geresolveert, dat men met
Haijltie sullen een proeff doen om haer te doen
cureren, gesont of geen gelt.
Ten tweeden, van Pannekoeckskint, om mede
te doen cureren.
Ten derden, dat men met Willem Lambersen
sullen soecken te contracteren om hem een jaerlijxe
penning van 50 g(u)l(den) toe te voegen, daer jnne de
tien g(u)l(den) gerekent, die hem toegeleijt sijn boven
sijn tractement, om sijn ouderdoms wille
en dat de penningen, die de stede aen hem verschiet
wederom uijt sijn gereedste goederen sullen
getrocken worden als sij allebeijde doot sijn.
Ten vierden, Simen Cornelissen wert mede
geconsenteert het Amsterdamse veer te
genieten, mits conditie, dat hij een
schuijt become en(de) cope, daer mede hij de
ordonnantie van het veer voldoen can.

CB 4-2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

*zorg
*zorg

*A’damse veer

*accijns
blad 1/17

Comparitie gehouden op den 8 maert 1645,
present 't volle college,

Pieter Laurissen sijn smitswinckel willen(de)
stellen op 't achterstraetien, sal deselve volgens
de keure, boven met pandack moeten maken
ende onder aen de scheijdinge van Claes Aelbersen een muijrtien van een halve steen dijck
op dat te minder perijkel van brant daervan
zij te (ver)wachten.
Ten tweeden sal voortaen nijmant in het
veer werden ingelaten, dan die een nieuwe
schuijt heeft, ofte ten minsten die niet ouder
en zij, dan vijer jaeren.
Ten derden, dat men alle de boomen in den
doelen sal vercopen tegens toecomen(de) dijnsdagh
acht dagen, sijnde den 21 maert 1645.

CB 4-4

*zorg

Comparitie gehouden op den 20 februarij 1645,
present 't volle college.

Is geresolveert, dat men Crijn Heijnties
door notaris en(de) getugen sal doen interdiceren
geen bier, wijn off andersins in te leggen
om te tappen voor aleer hij hier aen(de) pachter
van onse stedeaccijs betale, den behoorlijken
accijs, gelijck onse inwoonders moeten geven
conform 't privilege of 't octroy bij KrM?
in den iaere 1504 aen ons vergunt.

CB 4-3

blad 1/16

*vergunning v. bouw

*veer

*verkoop/hout

Comparitie gehouden op den 12 martij 1645,
absent Willem Mijessen,

1. Eerstelijck, dat men in de voorwaerde van d'accijs
2. sal stellen, dat al de geene, die binnen de 200 roeden
3. van onse banscheijdinge bier, broot of wijn vercopen,
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*accijns

4.
5.
6.
7.
8.
9.

mede sodanigen accijs sullen betalen als onse
inwoonders hier ter stede geven moeten.
Ten andren dat men Crijn Heijnties andermael sal insinueren, omme de pacht van sijn
tappende bier of wijn te betalen ende daer bij
met eenen 't copij van 't octroij te voegen.

CB 4-5

1.
2.
3.
4.
5.

.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*dijk

blad 1/18
*accijns

*kascontrole

Comparitie gehouden den 3 junij 1645,
absent Lakeman, Matthijs Hendrixen, Willem Mijessen,
Pieter Jeroensen en(de) Jeroen Jansz,

Eerstelijck wert geresolveert, dat Van Iperen, Jacob
Jansen, Willem Mijessen en Cornelis Lambersen
met Claes Calff, toecomende woensdagh
inspectie achter de Munnickeweijde sullen gaen
nemen, ende palen te slaen, omme een nieuwe
cadijck ende sloot te maecken.
Ten tweeden, dat men tot het selve werck en(de)
omme de schulden te betalen, soo veele penningen
sal lichten, als wij ons mede cunnen redden.

CB 4-8

*premie

Comparitie gehouden op den 24 meij 1645,
absent Mattijs Hendricksen, Gerrit Outgersen,
Pieter Jeroensen, Claes Jacobsen en Jacob Outgersen

De resolutie is, dat men aen(de) heeren van
Haerlem sal vertonen, 't versoeck van de
bruijckers van de Munnickeweijde om een
suffisante cadijck te mogen leggen tot
bevrijdingen van(de) landen.
Ten andren, dat men op 't scherp schrijven van(de)
Gecommitteerde Raden, eens na Den Haegh
sal gaen en(de) hare Ed(ele) ter handen stellen onse
ste
quoijeren en van(de) 200 penning ende de eeden van(de)
specien omme met eenen te (ver)soecken d'administratie, voorts dat diergelijcke dingen aen ons
gestelt mogen werden.

CB 4-7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comparitie gehouden op den 8 meij 1645,
absent Gerrit Outgersen, Slommer, Willem Mijessen,
Pieter Jeroensen, Cornelis Lambersen,

Is geresolveert, dat men aen(de) straetmaker
tot een (ver)eeringe, op sijn afscheijt om sijn goet
werck, dat hij in sijn hier wesende tijt, heeft
gemaeckt, sal geeven een somme van veertich
guldens.

CB 4-6

*accijns

*bouw v. dijk

*geld

Comparitie gehouden den 9 junij,
absent Mattijs Hendrixen. Nota,
dat Pieter Jeroensen nu is overleden.

Ten eersten wert geresolveert, dat men
met het maecken van(de) cadijck en(de) sloot,
sullen voortgaen.
Ten tweeden, dat men billetten naer het
noorder quartier sal senden op naem van
kerckm(eeste)ren en(de) gasthuijsm(eeste)ren, ten overstaen van
burgem(eeste)ren, en(de) Claes Cornelissen Calff, als
volmacht hebbende van de gemene ingelanden
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*bouw dijk

*ingeland

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ende bruijckers.
Ten derden, dat men de sloot 24 voeten wijdt boven
ende in den boom 16 voet sal maecken ende
aen ijder zijde vijer voet gloying.
Ten vijerden, dat men den dijck aen(de) slootcan
vijer voeten barm sal geven, ende dat den
dijck 24 voeten toelegs onder sal moeten
hebben, boven moet hij vijff voet hoogh zijn,
ende heel ront circkelsgewijse werden
gemaeckt.
De grauen met heele zarcken, sullen voortaen
betaelt werden tegens ƒ 22,-, en(de) de drijlingen
tegens elff gulden.

CB 4-9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

*graf(stenen)

*put

*loon

*vroedschap

Comparitie gehouden den 13 julij,
absent Joris Cornelissen.

blad 1/19

Is geresolveert, dat den secretaris van
nu af van ijder voorwaerde te schrijven
te lesen, treckgelt aen te teijckenen, advijsen
die op die voorwaerden (ver)eijscht werden, en(de)
wijders alles te doen, wat tot en(de) aen de
vercopinge dependeert, van 's avonts
af tot 's namiddaghs toe, ter tijt de coop
aff ofte aengegaen is, sal genieten dertich
stuvers.

*verkoop

CB 4-11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

*dijk

Comparitie gehouden op den 12 julij 1645,
absent Adriaen Cornelissen.

Ten eersten wert geresolveert, dat men het
maecken van de put in de kerckbuijrt sal
laten berusten om schaersheijt van de penningen
en(de) ongelegenth(ede)n van de waterlosinge.
Ten tweeden wert geresolveert, dat men
den doctor ( welcke Dilman ons heeft gerecommandeert) tot een iaerlijcx tractement
sal presenteren dertich gulden.
Ten derden dat men Kees van Toorn sal
gebruijcken voor overman in plaets van
Pieter Jeroensen.

CB 4-10

*dijk

*loon

Comparitie gehouden den 3 augustij,
absent Joris Cornelissen, en(de) Cornelis Lambersen.

Eerst is geresolveert, dat burgem(eeste)ren
na Den Haegh sullen gaen, om te sien, off men
de verckens tollen op dingsdagen niet
vrij en heeft, sonder tol te betalen, ofte
dat men die vrij soude mogen crijgen,
mitsgaders oock off wij van de queijeren van de
200 penningen voortaen selve d'administratie
mogen hebben.
Ten tweeden, dat den rekendagh oock voortaen
gehouden sal werden op de (ver)pachtinge van de
excijsen, omme d'oncosten van een maeltijt
te winnen.
Ten derden werd geconsenteert, dat Jan Corn(elisse)
van Wijck op Zee zijn barritien magh uijthangen
als hij sijn burgerrecht sal hebben betaelt.
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*tol

*kascontrole
*accijns

*accijns

CB 4-12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comparitie gehouden den 12 augusti 1645,
absent Gerrit Ootgersen, en(de) Ariaen Cornelissen

Het rapport van de Haeghse reijs is gedaen,
soo van de queijeren van den 200 penn(ingen), als
van het (ver)soeck omme den tol van de weeckmarckt van de verckens vrij te mogen
genieten.
D'aenschrijvinge van de haertsteden voor
gelesen sijnde, is geresolveert, dat men
met d'opschrijvinge voortvaren zal.

CB 4-13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

*huis

*verkoop

Comparitie gehouden den 14 september 1645,
als een rekendagh gehouden wierd, present 't volle
college.

Is goet gevonden, dat men de gasthuijsmeesters een subsidie van honderttwintich
guldens sal toeleggen, om reden sij lijeden
al reede soo veele, ende meerder penningen
verschoten hadden.
Den 22 augustii 1645 is ons bij die van(de)
rekeninge des Graefflicheijts van
Hollant vergunt bij de octroij onse
weeckelijcke dijnsdaghse verckemerckt vrij te mogen houden, sonder
tol aen den tollenaer te betalen.
welck octroij mede in de groote
lade in burgem(eeste)rs kist
is liggende.

CB 4-15

*tol

Comparitie gehouden den 2den september 1645,
absent Willem Mijessen, en Jeroen Jansen.

1. Is geresolveert, dat Wouter Samuelsen
2. in plaets van 43 g(u)l(den) voortaen sal genieten
3. voor 't leveren van de manden vijftich guld(en).
CB 4-14

*accijns

*subsidie gasthuis

blad 1/20
*tol

*octrooi

Comparitie gehouden den 26 october 1645,
absent Joris Cornelissen, Willem Mijessen, en(de) Jeroen Jansen

De gecommitteerde van 't Classe werd
tot opbouwinge van een predicantshuijs
tot Wijck op Zee, toegeleght hondert gulden.
Ten tweeden, dat men een persoon te weten
onsen rentm(eeste)r sal te werck stellen, die
d'oude restanten sal invorderen, mits daer
voor behoorlijck salaris genietende.
Ten derden, dat alle gesworens voortaen
de wacht, alle nacht sullen moeten bijwoonen, ende ordre stellen datter behoorlijck
ronde en(de) toesicht genomen wert, doch
dat die geene welcke selver nieten waeckt
ijmant anders van de gesworens in sijn plaets
sal mogen doen waecken, mitsgaders
's heeren bode.
Ten vierden, dat men een lantaarn bij doncker
weder aen de wip sal hangen, om d'aencomende schuijten tot een baecke te dienen.
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*kerk

*rentmeester

*loon
*nachtwakers

*baken

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ten vijffden, dat men een nieuwe keur sal
maecken van 't veer op Petten tusschen de
voerluijden van daer ende d'onse, waer toe Jacob
Jansen Slommer, Gerrit Ootgersen ende
Willem Mijessen, nevens Van Iperen, werden gecommitteert.
Ten sesten, dat burgem(eeste)rs met leproosm(eeste)rs
sullen besichtigen of men Jacob Jacobsen de
wever een hoeckien erff in 't sieckhuijs elsbosh
can bijsetten, op erffpacht om een woningtie
te timmeren.

CB 4-16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

*dijk

*dijk

*bouw dijk

Comparitie gehouden op den 12 november 1645,
blad 1/21
absent Joris Cornelissen, Tijs Hendricksen, Willem Bartelmijessen en(de)
Cornelis Lambersen.

Ten eersten wert geresolveert, dat de
metinge vanden nieu gemaeckten dijck
of sloot sal gedaen worden met honsbosser
maet, door een geswore landmeter.

CB 4-18

*erfpacht

Comparitie gehouden den 5 november 1645,
absent Joris Cornelissen en(de) Willem Bartelmijessen.

Also verschil was tusschens de dijckers
ende ons over 't leggen van de dijck in 't
gasthuijslant, soo hebben wij de selve dijcker
van 't maecken van de dijck ontslagen.
ende die aen onsen confrater Lakeman
overgedaen, onder conditie dat hij den
voorsz(egde) dijck buten de afpalinge naer ’t riet
sal leggen, waervooren hem boven de drije
gulden, seven stuivers, daer 't werck voor
besteet was, hondert guldens toegeleght
zijn, waervooren hij 't oock, in ons aller
presentie aengenomen heeft.

CB 4-17

*veer

*dijk

Comparitie gehouden den 30 december 1645,
present 't volle college.

Ten eersten is geresolveert, dat die gene
die voortaen de clocken op begraeffenissen
wil luijden, sulcx niet sullen mogen doen
dan met de kleijne klocken en(de) oock binnen
't halff uijr sullen moeten uijtscheijden.
En ingevalle ijmant tot het halff uijr toe
continueert, sal verbeuren drije gulden
ende een uijr durende ses gulden.
ende vorders alle halff uijren meerder
naer advenant oock drije gulden.
Soo ijmant oock de groote klock roert,
verbeurt een daalder, schoon hij binnen
't halff uijr uijtscheijt.
Die voor de begraeffenisse luijdt, sal
gelijck voor desen drije gulden moeten betalen,
maer soo wanneer sij langer dan een halff
uijr continueren, sullen ses gulden moeten geven
ende langer aenhoudende dan een uijr, sullen
voor ijder halff uijr meer drije gulden
moeten betalen.
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*klokkenluiden

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ten tweeden wert mede goet gevonden,
dat voortaen alle de herbergiers, binnen
het district van onse (ver)pachtinge wonende
voortaen veertijen stuvers van ijder tonne bier..
ende halff vaten naer advenant tot proffijt
vande kerck sullen moeten betalen omme daermede d'oncosten vande timmerage te vergoeden.
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*accijns
*bier

CB 5=

Alle vroedschapsvergaderingen van het jaar 1646

CB 5-1

Comparitie gehouden den sesten maert 1646,
absent Burgem(eeste)r Van Iperen en(de) Joris Cornelissen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Eerst is geresolveert, dat men naer Haerlem sal gaen
of met een brieff schrijven aen den pensionaris Reul, omme
te hebben interpretatie van hare ed(ele) grootmo(gende) mijn heeren
Staten ofte gecommitteerde Raden, off bij de vrij(stelling?) aen
ons vergunt van den impost van(de) grove waren, die tot den
opbou van onse noorderkercke sullen werden gebruijckt,
met mede (ver)staen en begrepen is vrij(stelling?) van de zarcken, die
tot de vloer van de kercke sijn gebruijckt.
Ten tweeden, dat de stede van nu voortaen geen gelt,
dat sij van noden soude mogen hebben, op hoger interest
sal lichten, dan tegens vijer per cente, ende dat men
de luijden die alrede op hoger interest aen de stede gelt
gedaen hebben, sal aen seggen, soo sij haer gelt voortaen
haer gelt tegens vijer ten hondert aen de stede willen laten,
dat men 't capitael weer om sal opbrengen en(de) betalen.
Ten derden, in den desolaten boedel van salige Dirck
Cornelissen Backer en Trijntie Jans, daer twee
kinderen sijn naer gelaten en geen goet, dat men de
naeste bloedvrinden van de selve kinderen hier op
't Raethuijs voor burgem(eeste)rs en gasthuijsm(eeste)rs sal ontbieden.
en haer aenseggen, dat wij die voors(egde) kinderen niet
gehouden zijn, also de vader ende moeder geen
burger off burgerinne sijn geweest, dat wij over sulcx
van de kinderen wel moegen ontslagen sijn, ofte anders
dat men eens schrijven sal aen de plaetse, daer de vader
off moeder van geboorte zijn, datter twee kinderen
sijn overgebleven, dat men haer die meent toe te senden.
Ten vijerden, den accijs van 14 st(ui)(ver) voor de kerck op ijder
tonne bier, die inde herbergen sal werden gedroncken, is geresolveert dat bij de kerckm(eeste)rs
ten overstaan van burgem(eeste)rs op haer selven sal
werden (ver)pacht.
Ten vijffden aen(de) kerckm(eeste)rs van Wessanen wert
op haer requeste voor haer nieuwe ofte opgetimmerde kerck een glas toegestaen, te meer omdat
wij haer hooftplaetse sijn als die mede resorteren onder
Blois en dat men haer sal aanseggen, 't selve
glas op 't cour ofte 't hoge eijnde te moeten staen.
memorie: met een advijs, dat wij haer hooftplaetse zijn.

CB 5-2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

blad 1/21

*belasting

*rente

blad 1/22

*weeskinderen

*bier
*accijns

*kerk

Vroedschap gehouden den 13 maert, exempt
Joris Cornelissen.

Tot voorkominge van alle swaricheden die souden mogen
spruijten uijt het opstellen van den nieuwen accijs van 14
st(ui)(ver) op ijder tonne biers, bij de tappers in te leggen, ten
proffijte vande kercke deser stede, te trecken naer
Haerlem om advijs te halen, daer toe gecommiteert
zijn bij stemminge Jeroen Jansen en Claes Jacobsen.
Op 't request van Wouter Pietersen is toegestaen, dat hij een
erff sal mogen hebben, so met burgem(eeste)rs en gasthuijsmeesters sal cunnen accorderen.
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*bieraccijns

*erf

CB5-3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gehoor 't rapport van de voors(chreven) twee gecommitteerdens, omme advijs te halen in(de) zaecke van(de)
nieuwen accijs van 14 st(uiver)s en(de) de advijsen die zij
gehaelt hebben, gelesen sijnde, is goet gevonden
die zaecke op te houden tot gelegener tijt, om
ondertusschen na de zekerheijt van dien te
(ver)nemen.

CB5-4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Comparitie gehouden 6 april 1646, absent Jeroen Jansen
Gerrit Outgersen, Jeroen Cornelissen en Lakeman.

Is geresolveert, dat burgem(eeste)r van Iperen en
Cornelis Lambersen naer Amsterdam sullen
gaen om te sien off men copie van die van Haerlems
request nopende de leermarckt, souden cunnen
becomen, en(de) met eenen de heeren te recommanderen,
dat zij ons willen favorabel zijn om Haerlems
(ver)soeck af te slaen, en ons in onse oude octroijen
te helpen mainteneren.

CB5-6

*bieraccijns

Comparitie vanden 4 april 1646,
absent Joris Cornelissen en Lakeman.

Op de voorstellinge van die van Haerlem
om drije leermarckten 's iaers te mogen hebben
is geresolveert, dat Jeroen Jansen, ende
Gerrit Outgersen naar Hoorn sullen trecken
omme de regenten aldaer van onse
marckten te informeren en henlijeden te bewegen?
so wel om haer eijge, als om onser marckts
wille, die van Haerlem so veel mogelijc
haer (ver)soeck te (ver)hinderen.
Op 't (ver)soeck van Jan Jansen, timmerman, om
een erff van 't sieckhuijs te genieten om een
huijs op te setten, is geresolveert, dat
burgem(eeste)rs met de leproosm(eeste)rs en den (ver)soecker
sullen gaen off men den selven (ver)soecken can
accommoderen onder conditie dat hij daer
voor omtrent drij hondert gulden in coop, off
twaelff gulden 's iaers erffpacht sal moeten betalen.

CB5-5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vroedschap gehouden den 16en
maert 1646, exempt Joris Cornelissen.

*leermarkt

*erf
blad 1/23

*leermarkt

Comparitie van 7 april 1646,

Burgem(eeste)rs van haer wedervaren
rapport gedaen hebbende, als te weten, dat
die van Amsterdam copie van 't request
hadden (ver)gunt, en(de) de zacke op het hertichste
aen haere ere was gerecommandeert.,
Ende die van Hoorn hadden toegeseght
haer debvoir te sullen doen om Haerlems
(ver)soeck wegen de leermarckt
tegen te staen, wert goet gevonden dat
burgem(eeste)ren met Jacob Jansen Slommer
op dijnsdagh wesende den 10 april naer
den Haegh souden gaen, omme die van Haerlem
in haer dessein, soo veel mogelijck is te stutten
en allen de steden onse saecke te recommanderen.
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*leermarkt

CB5-7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Burgem(eeste)rs beneffens Jacob Jansen Slommer
rapport gedaen hebbende, als namentlijck dat
zij request ingelevert hadden en oock de zaecke
aen de presente steden in(den) Hage hadden gerecommandeert omme Haerlems (ver)soeck wegen
de leermarckt, so veel mogelijck is te stutten
en(de) onse oude marckten te helpen voorstaen. Soo
is geresolveert, dat soo wanneer uijt den
Hage schrijvens comt, dat inde zaecke
geresoigneert soude werden burgem(eeste)ren
met Jacob Jansen andermael derwaerts
sullen gaen, omme deselve zaecke soo het
doenlijck is, tot een goet eijnde te brengen.
Vorder dat men op morgen weder souden
bij den andren comen, om resolutie te nemen
wat goederen, dat men in d'accijs allergevoegelijcxt sal cunnen (ver)hogen.

CB5-8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

*leermarkt

*accijns

Comparitie van(de) 17 april 1646, absent Joris Cornelissen.

Is geresolveert, datmen aen hare grootmo(gende)
bij request octroij (ver)soecken sal, om de onderstaende chijnsbare goederen in d'aenstaende
(ver)pachtinge te mogen verhogen, als volcht:
De sware bieren, boven de vijer gulden
in plaets van 10 st(ui)(vers), welck de herbergiers en burgerie dus lange
hebben gegeven, dat de herbergiers
voortaen souden mogen betalen………………………………………..
Een oxhooft Franse wijn, soo wel
de tappers als burgers, in plaets
van vijer guldens, nu……………………………………………………..
Een os en(de) koe, in plaets van 2½ st(ui)(ver)
nu…………………………………………………………………………...
Een varcken, in plaets van 1 st(ui)(ver)…………………………………
Een suijcker? insgelijcx…………………………………………………...
Een schaep en(de) lam…………………………………………………...
de hondert manden turff, in plaets
van 10 st(ui)(vers), op…………………………………………………….

CB5-9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Comparitie gehouden den 16 april, absent Joris Cornelissen,
Lakeman en Cornelis Lambersen.

*accijns
blad 1/24

20 st(ui)(vers)

5 g(u)l(den)
12 st(ui)(vers)
4 "
"
4 "
"
2 "
"
15 "

"

Comparitie van den 22 april 1646, absent Joris Cornelissen.

Ten eersten is geresolveert, dat men op
morgen bij clockgeslagh sal afcundigen,
dat de bode het haerstedegelt sal
jnvorderen, op dat het selve te eerder
en(de) beter magh ontfangen werden.
Ten tweeden, dat men alleenlijck aen haere
grootmog(ende) sal (ver)soecken (ver)hoginge op de sware
bieren, en d'andre boven gespecificeerde goederen,
aen ons selven sullen behouden, om in tijden en wijlen
daerover selver te disponeren, naer ons raetsaem
duncken sal.
Ten derden, dat men d'ordonnantie van ’t veer
sal doen drucken ende ophangen, op dat een
ijder magh sien, wat die medebrenght.
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*belasting

*accijns

*veer

CB5-10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ten eersten is goet gevonden, dat burgem(eeste)ren
na den Haegh sullen gaen, om van(de) steden te (ver)staen
hoe wij ons verder tegens die van Haerlem
sullen houden, off 't geviel, dat zij ons (ver)socht
met haer in conferentie wegens de leermarckt
te comen. En so verre de dachvaert gescheijden zij, dat men na die van Amsterdam
sal trecken, om van haer de onderrechtinge te
crijgen.
Ten tweeden is op 't (ver)soeck van(de) smits toegestaen, dat ijder sulck werck magh maecken
als hij toe (ver)socht wert.
Ten derden, dat d'eene smit den andren sijn knecht
off jongen niet magh huren noch (ver)soecken
voor dat sij haer tijt hebben uijtgedient op pene
van ses gulden in de bosse te moeten betalen, en dat
hij die daer van beclaeght wort in cas van ontkennen, gehouden sal wesen, sich selven daer van
bij eede te zuijveren.
Ten vijerden, dat ijder baes ( volgens haer eijgen
(ver)soeck) alle weecke eene st(ui)(vers) in(de) bos sullen
betalen tot onderhout van die uijt haere
neringe behoeftich sullen worden.
Ten vijffden, dat het gaen ter begraeffenisse sal
staen tot ijders eijgen goet duncken.
Ten sesten, dat alle die van nu aff smits
neringe willen opstellen, sullen betalen
in de bosse drije gulden, tot onderhout
van haer gemeen corpus, mits conditie,
dat de weeckelijcke st(ui)(vers) bij alle de basen
mede precijs sal moeten betaelt werden.

CB 5-11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Comparitie van(de) 11 meij 1646, absent Joris Cornelissen.

*leermarkt

*smid

*arbeidsvoorwaarden

blad 1/25
*begrafenis

*arbeidsvoorwaarden

Comparitie gehouden den 29 maij 1646,
absent Matthijs Hendrixen, Gerrit Ootgersen.

Ten eersten is geresolveert, dat men ’t capitael
en(de) de (ver)lope renten op Reesie Deckers huijs
tot Heemskerck staende aen(de) bouwer
die ’t nu gecocht heeft sal soecken te innen, en(de)
met de restant landhuijr gracieux na
discretie sal gaen.
Ten tweeden werden op ‘t (ver)soeck van(de) smits
gestelt tot invorderaers van(de) weeckelijcke
stuijvers, mitsgaders de drije gulden van(de)
incomende of te nieuw aencomende smits
en(de) de breucken die souden mogen vallen Claes
Dierten en Dirck Cnelissen voor den tijt van twee
jaren. En(de) dat de bosse ten huise van Pieter
Jacobsen sal hangen en den sleutel op ’t raethuijs onder burgem(eeste)ren.
Ten derden wert toegestaen, dat …( tekst ontbreekt!)
…………………..hier vendu van eenige
packlakens sal mogen houden onder conditie
dat sulcx des djnsdaghs op de gewoonlijcke
marcktdaghen sal geschieden, ende dat deselve
bij twee van onse inwoonders [ hun daer op
(ver)staende] voor goede lakens sullen geoordeelt
werden.
29

*rente

*arbeidsvoorwaarden

*lakens

CB 5-12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Is geresolveert dat Burgem(eeste)ren met
Slommer naer Haerlem sullen varen om(m)e
met d’heeren aldaer in conferentie van de
leermarckten te treeden, ende haer
E(delen) voor te draghen, dat ingevalle sij in
‘t (ver)soeck van de leermarckten continueren
wij dan gene andre tijden off, daghen dan een
maent naer de onse cunnen toestaen
ende oock gene naerdre daghen souden
cunnen gedogen.

CB 5-13

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comparitie gehouden op den 6 junij,
absent Ariaen Cornelissen en(de) Gerrit Outgersen.

*leermarkt

Comparitie van 8 junij 1646,
absent Gerrit Ootgersen.

Is geresolveert dat men aen(de) heeren van
Haerlem sal overschrijven, dat wij om
hare E(delen) so veel mogelijck is te gerijven
de leermartsdaghen in plaets van de
maent naer ons te comen, op drije
weecken hebben gestelt.

CB 5-14

*leermarkt

Comparitie gehouden op den 27 junij,
present het volle college, Gerrit Ootgersen overleden.

1. Ten eersten is goet gevonden, dat men
2. d’officier sal bewegen, omme de wagens
3. te laten passeren, en(de) soo lange stil te
4. sitten, tot dat men hoort, datter nader ordre
5. beraemt wert.
6. Ten tweede, dat men de penningen van
7. Anna Slodder sal lichten onder
8. cautie dat de stede haer sterck maeckt
9. aen(de) bewinthebberen voor alle namaningen.
10. Ten derden dat men Claes Cornelissen sal
11. presenteren, omme ’t opsicht op den dijck
12. te nemen, en(de) het schuijren vande
13. haven waer te nemen.
14. Ten vijerden dat men de twee lammeren
15. die over drije weecken gescheept zijn in
16. ’t schip van Rijeuwert Cornelissen en(de) tot
17. noch toe niet bekent sijn geworden bij
18. de gasthuijsm(eeste)ren sal doen (ver)copen en(de)
19. de mercken doen aenteijckenen, om
20. in cas van nasoecken de penninge,
21. weeder uijt te keeren.
22. Ten vijfden wert Frans de Haes
23. gecoren tot vroedschap deser stede
24. in plaets van Pieter Jeroense en(de)
25. Claes Cotien in stede van Jacob
Ootgersen.
CB 5-15

Comparitie gehouden den 15 julij 1646,
absent Willem Mijessen, Slommer en Cotien.

1. Ten eersten is geresolveert, dat men
2. aen die van Purmerent sal
3. overschrijven het overlijden Jan Dirxen van
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*officier

blad 1/26
*zorg

*dijk, haven

*verkoop

*vroedschap

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Purmerent, de salige man van Ariaentie Simens, ende dat men van meninge
is om de twee kindren, bij hem nagelaten
haer luijden metten eersten toe te stijeren,
ende bij so verre de heeren ijmant
gelieven te committeren ome alhier
te comen jnspectie nemen van(de) nagelaten
boedel, dat sulcx ’t haren believen wert
gestelt.
Ten tweeden wert goet gevonden ende
toegestaen, dat onse inwoonders in
cas van eenige goederen te (ver)copen
de billetten en voorwaerden selver
mogen schrijven ende voorlesen, of
door andre personen mogen laten doen; soo
het hun dan soude mogen gevallen,
gelijckerwijs men van outs hier altoos
heeft mogen doen.
Insgelijcx dat den secret(ari)s en bode, so
wanneer sij van nu af, bij ijmant
werden (ver)socht over de (ver)copinge
van eenige boelhuijsen ofte losse
goederen te staen, ende sij vande
selve luijden een st(ui)(ver) van(de)gulden
voor ransoen vorderen en(de) afnemen,
dat sij te weten een secret(ari)s en bode
voor de pen(ningen) sullen moeten caveren, en(de)
die de luijden costeloos op den bestemden
tijt van(de) voorwaerden moeten opleveren.

CB 5-16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ten eersten dat men het kint ( omtrent
twee jaren out wesende) bij wijle
Jan Dirxen van Purmerent, nagelaten
van sijn nagelate wed(uw)e Ariaentien Simens
sal afnemen, ende ten minsten prijsse
bij ijmant besteden, insgelijcx dat
men de helft van(de) goederen, die haer
man van Purmerent gebraght heeft
van haer sal afdeelen, ende die bij
inventaris sal doen (ver)copen ten proffijte
van ’t gasthuijs, oock mede, dat de
gasthuijsm(eeste)ren bij provisie de hant
sullen sluijten, ende aen voors(egde) Ariaentie
gene uijtdelinge meer sullen doen tot
naerder ordre.

CB 5-17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comparitie gehouden den 31 julij 1646,
absent Joris Cnelissen en Lakeman.

*weeskinderen

*verkoopvoorwaarden

*betaling

blad 1/27

*weeskind

*nalatenschap

*gasthuis

Comparitie gehouden den 26 aug(ustus) 1646,
absent Cotien.

Ten eersten is geresolveert, dat men aen(de)
heeren van Haerlem sal aenschrijven
als dat wij lijeden te vreden zijn, dat het
lant aen(de) zuijtzijde vande Haerlemmer
treckvaert in Haerlemmerlie gelegen
groot zijnde omtrent 500 roeden aen(de) heer
Fabrijck vander Horn sal werden vercocht onder conditie, dat sulcx bij de

*grond(verkoop)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

maet geschiet ende ons lijeden de groote daer
van toegesonden wert, benevens de penningen.
Ten tweeden wert domino van Breen
gegunt vijftich gulden jaerlijcxe (ver)beteringe
van sijn tractement, beginnen(de) op den eersten
julij lestleden.
Ten derden, dat men de tappers bijeren
tot proffijt van(de) kerck sal doen opveijlen
en(de) niet hooger dan f 200 in jaer ins mogen(de)
gelden, door Jan Cornelissen sal doen collecteren.
Ten vijerden, dat in(de) voorwaerde van(de) bieren
sal stellen, dat so wanneer eenige bieren
op een damceel ingeslagen werden en(de)
eenige van(de) selve bieren weder afgescheept
wierden, dat de selve op de voors(egde) damceel sullen moeten afgeschreven werden.

CB 5-18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

*bieraccijns
*kerk(inkomsten)

*damceel

Comparitie gehouden de 13 septemb(er) 1646,
absent Joris Cnelissen en(de) Cotiens

Ten eersten is goet gevonden, dat
men d’excijsen vande bieren so vande
stede als van(de) kerck tot een proefe
sal (ver)pachten voor ses maenden
ende dat ten verloop van ijder maent
een gerechte seste paert te betalen, onder
cautie van twee suffisante borghen, en(de)
dat men, bij gebreck van voldoeninge
met parate executie tegens de defaillanten sal procederen,
dat den pachter boven sijne beloofde
penningen, een st(ui)(ver) te g(u)l(den) tot ransoen
sal betalen.

CB 5-19

*salaris
*dominee

blad 1/28
*pacht

Comparitie van(de) 14 (septem)ber 1646,
absent Cotiens.

Js goet gevonden, dat men den turf
voor dit lopende jaer sal (ver)pachten
en(de) dat de betalinge daervan sal
gedaen werden: een derde op p(ri)mo novemb(er),
het tweede derde op p(ri)mo maij, en(de) het
laetste derde op St. Jacob. En(de)dat den
pachter mede twee suffisante borgen
sal stellen, even gelijck die van(de) bier
Ten andren wert mede geresolveert
dat de tappersbijeren, welcke tot
proffijt van(de) kercke (ver)pacht sullen werden
mede op conditie van ses paeijen
sal gedaen werden, te weten, alle
maenden precijs een seste part, mede
onder twee suffisante borgen.
Oock dat tot een amende van(de) gene, die de
pacht van(de) selve bieren (ver)swijchen niet en
aen en geeft, sal staen de boete van 25 g(u)l(den),
een derde voor d’Officier, een derde voor
d’accijsmeester en t’ander derde voor den
armen deser stede.
Op huijden desen 21 septemb(er) 1646
heeft Evert Harmensen Claver aen mij
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*pacht

*bieraccijns

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Cruijs confrater behandicht fl. 300,- voor
rekening van Anna Jans Slodder
gecomen van (ver)diende maentgelden
van haer soon overleden in Brasil,
hebben oock van d’andre meerdre ontfangene penningen deuchdelijcke
rekeninge aen ons gedaen.

CB 5-20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

*loon.

Comparitie van (de) 21 octob(er) 1646,
absent Joris Cnelissen ende Lakeman.

Is goet gevonden, dat men tot een
wageschout om opde ordonnantie op
den Helder toe te sien sal nemen
Philips Wessels.
Ende dat men bij provisie de voerluij
naer den Helder sal toeleggen als volcht:
Een persoon
ƒ 11-0-0
van twee personen
ƒ 12-0-0
drije dito
ƒ 13-0-0
vijer dito
ƒ 14-0-0
vijff dito
ƒ 15-0-0
ses dito
ƒ 16-0-0
busietten en reijs-sacken vrij, ende
coffers of grote packen tot discretie
van den wagenschout.

CB 5-21

*wagenschout

*personenvervoer

blad 1/29

Comparitie gehouden op den 8 novemb(er) 1646,
absent Joris Cnelissen en(de) Cornelis Lambersen.

1. Is geresolveert de quoijeren van(de)
2. 200 pen(ningen) op Haerlems aenschrij3. vinge, na de heeren aldaer te senden.

*belasting
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CB 6=

Alle vroedschapsvergaderingen van het jaar 1647

CB 6-1

Comparitie gehouden den 17 januarij 1647.

1.
2.
3.
4.
5.

Is geresolveert, dat doctor
Engelhart van d’aenvang van
sijn dienst, die nu op vrouwendagh
ofte maij sal beginnen, sal genieten ’t sestich gulden jaerlijcx.

CB 6-2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

*loon

Comparitie gehouden den 14 februarij 1647,
absent Coties, Ariaen Cornelissen en Lakeman.

Ten eersten, dat men met de keur vande
drij-jarige preferentie tot Haerlem sal
consuleren, off die renten, die voor de publicatie
van dese keur (ver)schenen sijn, niet geprefereert blijven,
ende so daer in bij de advocaten swaricheijt
word gemaeckt, dat men in(de) Haeghe aen hare
grootmo(gende) sal remonstreren onse intentie en(de) opinie in
’t maecken vande gemelte keure geweest te zijn,
dat alle (ver)lopen renten, materialen etc. tot dien daghe toe
souden geprefereert blijven, en alleen in toecomende
tijden sulcks geene plaetse meer en soude hebben, vorder
dan bij de selve keure verclaert is.
Den veenboerssoon Jacob Cnelissen wert
het veer toegestaen op Amsterdam, mits dat
hij en sijn schuijt d’ordonn(anti)e voldoe.
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blad 1/29

*rente

*veer

Comparitie gehouden den 7 martij 1647,
present het volle college.

Ten eersten dat men in d’aenstaende (ver)pachtinge
dese volgende goederen sal (ver)hogen als te weten:
een oxhooft wijn in plaets van vijer gulden,
vijff gulden, ijder stoop eene stuijver vijer pen(ningen),
een os en koe in stede van 2 ½ st(ui)(ver) op twaelf stuijvers,
een varcken in plaetse van eene st(ui)(ver) nu vijer stuijvers,
een suijcker in plaets van eene st(ui)ver nu vijer stuijvers,
een schaep en lam twee stuijvers.
Ten tweeden is aen Willem Bartelmijessen (ver)cocht
het Kercke ackertien, liggende achter het sieckhuijs,
genaemt “ de Vogelesanck”, streckende van Arentswech tot aen de Groote Houtwech, voor 42 st(ui)(ver) de roede,
wel verstaende dat de betalinge ten eijnde van(de) huijr
( wesende over twee jaren) in gereden gelde geschieden zal.
Ende dat hij tegens meij aencomende een jaer, de breedte
van het selfde erf langs de Arentswech betimmeren sal,
ende oock gehouden sal wesen ‘t vordre erff bij de nieuwe
straet ofte wech wesende achtijen voeten wijt, en(de) soo
lang als de wegen van malcander leggen, aen erven
uijt te geven, so wanneer ijmant daer begeerde te
timmeren, ia selve, dat so wanneer hij niet conde
accorderen met de copers van d’erven, hij sich te
vreden sal houden, met het gene hem de Regeerders
alsdan sullen toeleggen.
Ten derden is aan onsen confrater Laeckeman
(ver)cocht de Gasthuijsacker, achter de kalckoven,
daer ’t pat doorloopt, voor de somme van dertijen hondert
gulden, op drije daghen, daer van d’eerste paeij (ver)schenen
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*grondverkoop

blad 1/30
*grondverkoop
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sal zijn ’t eijnde vande oude huijr wesende St.
Pieter 1649.
Ten vijerden, nu volght het octroij van ’t veer,
gegeven op sekre conditien aen Claes Cnelisz Calf.
Conditien ende voorwoorden, waer op
d’heeren burgem(eeste)rs ende vroedschappen
deser stede Beverwijck hebben gegunt,
geconsenteert ende geoctroijeert, gunnen
consenteren ende octroijeren bij desen aen
Claes Corn(elisz) Calff ende zijne nacomelingen
den dienst van het veer, hierna volgende:
Te weten, dat hij alleen ende nijmant anders
sal (ver)mogen, alle passanten te dienen om heen en(de)
weder te varen tusschen dese stede en(de) halfwegen
Haerlem en(de) Amsterdam, mits dat hij t’allen
tijden sal moeten gereed hebben en(de) houden een
bequaem jacht met een bevaren man ten dienste
vande passanten of reijsende luijden. Ende
oft het gebeurde dat hij ofte zijn man niet reed
en waren, dan sal het ijder een vrij staen, dien
het belieft, den selven dienst voor die tocht te doen.
Item sal hij alleen en nijmant anders (ver)mogen
de passanten te dienen, die uijt den veerman of
eenige vreemde schuijten willen gehaelt, of aen
boort gebraght wesen, en daer toe t’allen tijden
bij de hant te houden, liggen een off meer cleijne
schuijten met een bequaem man daer op, omme
te varen op de (ver)beurte van twaelff st(ui)(vers).
Alle jaermerckten deser stede sijn uijtgesteecken
als wanneer ijder een dien het gelieft, vrij staet
alle luijden te dienen, met hare schuijten.
Alles tot weder seggen van de voorsz(egde) heeren
burgem(eeste)rs ende vroedschapppen, die t’allen tijden
als ’t haer goet dunckt, sullen (ver)mogen d’voorsz(egde) Claes
Cnelissen Calff, en den sijnen den voorsz(egde) dienst of veer
op te seggen, mits aen haer, nemende sijne jacht
tot taxatie van goede mannen haer des
(ver)staende.
Lijste van het loon ofte veergelt
op Halffwegen, voor vijff personen off min(der):
meerder personen sijnde, dan vijff, ijdereen:
Voor ’t aen lant halen of aen boort brengen
vanden veerman; of andre schuijt
ijder mensch:
Alle andre goederen naer advenant
behalven mandities en packies, die men
op de schoot hout, dewelcke vrij sijn.
Voor ’t aenhalen van luijden, die hier met
speeljachten of anders comen, voor elcke
reijs, of tocht tot ses personen, off minder:
meerder sijnde voor ijder mensch:
Van het goet naer advenant,
En off het gebeurde, dat den dienaer
van dit veer, onwillich ware, om
eenige passanten te dienen, so zal
ijder een vrij staen, dat te doen,
Ende sal die gene die zulcx
dan doet, boven het ordinaris loon
van de passagiers, noch hebben en
genieten vanden (ver)suijmenden
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89.
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dienaer twaelff st(ui)(ver)s
Wert meede goet gevonden, dat men
voortaen twee stengen ( op ijder hoeck
vande haven een) sal stellen, omme bij doncker
weder lanternen daer aen te hangen tot gerijff
vande aencomende schuijten.
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Dito, sijn burgem(eeste)ren ten overstaen van
Joris Cnelissen, Jacob Jansen Slommer
Willem Bartelmijessen en Cornelis Lambersen
(ver)accordeert met Willem Cornelissen van
Poelenburgh, dat voortaen sijn stuck lant
genaemt het “Dijckcroftie”, gelegen aende
Hoflanderwech voor het Vlietgors
bevrijt sal wesen vande notwech,
die het selve Vlietgors daer dus lange
over gehadt heeft, ende sal ’t voorsz(egde)
Vlietgors van nu voortaen sijn notwech
moeten nemen over de Munnickeweij aen(de)
zuijtzij van ’t Vlietgors, en(de) over de croft tot
aen de wech toe. Voor welcke bevrijdinge hij aenneemt en(de) belooft te sullen
betalen de somme van veertich gulden,
waervan de stad Haerlem, (met
wijens consent ende voorweten dit
gedaen is) ende onse stede ijder de helft
trecken ende genieten sullen.
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*notweg

*vergunning v. bouw

Comparitie gehouden den 4 april 1647,
absent Joris Cnelissen.

Is geresolveert, dat men de schotdeuren op den
havendijck liggende voor inde mont vande
Pijp sullen stellen, om de haven recht deur te
schuijren, ende dat men tot dien eijnde
oock een speuij sullen maecken van de Trompet af, tot op het Carreland, om de modder
van de haven daer door te brengen.

CB 6-7

blad 1/31

Comparitie gehouden op den 22 maert 1647,
absent JorisCnelissen en Lakeman.

Bijlings (ver)soeck van met sijn huijs twee
off 1 ½ voet inde beeck verder te mogen
uijtspringen, dan Maertien Cornelis huijs
staet, wert hem ontseght, ende dat hij hem
volgens de rooijinge van burgem(eeste)ren
sal moeten te vreden houden.
Ten andren so wert den natten boers (ver)soeck
om met sijn timmerage tijen a elff voet
zuijdelijkcker aen te swaeijen in handen van
burgem(eeste)rs gestelt, om daer van te handelen
na hun goetduncken.
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Comparitie gehouden den 15 maert 1647,

*haven

Comparitie van(de) 6 april 1647 ,
present ’t volle college.

1. Aen Lakeman is gepresenteert, soo hij de
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helft van ’t gasthuijslant in mangelinge
voor de Santschilt wil geven, dat hij voor de
overige 476 roeden, die de Santschilt grooter
is dan ’t voorsz(egde) Gasthuijslant, vrij gelt van
brieven en(de) anders sal betalen ses hondert
gulden.
Ten tweeden is geresolveert, dat men den
doelen aen d’een of d’ander tuijnijer, of een ander
bequam persoon sal sijen te (ver)huijren, ofte te
besteden voor een iaer drije a vijer om
twee spit om te haecken, van de wortelen
te zuijveren, ende met cool of ander
groente te bezaeijen, om daer naer met
jonge boomen te beplanten.
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Comparitie van(de) 22 april 1647,
absent Mattijs Hendrixen.

*leidekker

Comparitie van(de) 30 april 1647,
absent Joris Cnelissen.

blad 1/32

Onsen confrater Lakeman, is met het volle
college over een gecomen, als dat hij de helft
van ’t Gasthuijslant, leggende buijten dijcks
aen ’t gasthuijs sal overdragen, ende daer en
boven aen(de) gasthuijsm(eeste)ren ten uijtgang van de
huijr noch sal geven vijff hondert gulde,
onder conditie dat hem door ’t gasthuijs
of desselfs regenten daer voor sal werden opgedragen de Santschilt groot omtrent elfhondert
roeden leggende achter de bogaert van
Jonckher Verburgh.
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*verhuur v. grond

Op d’aenschrijvinge van den leijdecker van
Alckmaer, daer in hij een partije leijen
presenteert, is goet gevonden hem door
Cornelis Lambersen te laten weten, dat wij
hem metten eersten, onse resolutie sullen toesenden
ondertusschen tot Haerlem te (ver)nemen na den coop
en arbeijtsloon.

CB 6-9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

*verkoop v. grond

*grond

Comparitie van(de) 23 meij 1647,
absent Arie Cornelissen.

Aen Cornelis Jansen van Wormer is toegestaen, dat hij van d’onderstaende goederen
so wanneer hij deselve uijte schuijten sal halen,
genieten sal, als volcht,
Van een lam
Een kalf
Een open mand met kleeren
Een conijns ben
Een grote fluijtmand
Een turfmand met goet
Een halve dito
Een aelbes of cruijsbesmantien
Een mandtien vis
Een pack
Een laecken
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g(u)l(den)
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st(ui)vers
0
2
1
1
1
1
0
0
0
1
0

penningen
8
0
0
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16.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Een half naer advenant
Een mand met scheeren
Alle andre dingen naer advenant.
Ende so wanneer het comt te gebeuren, dat den
beurtman sijn schuijt van de wal is, ende oock
met al de goederen, die aen hem of sijnen huijs
bestelt sijn, personelijck aen boort gevaren is, so sal voor
het aen boort brengen van de nacomende goederen so
veele betaelt werden, als hem voor het van boort
halen toegeleijt wort.
So ijmant tegens dese ordonnantie doet, ende
goet ofte volck voert, die sal het gelt dat
hij verdient en(de) noch 12 stuvers daerenboven
uijtkeeren in de bos.
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*veer

Comparitie van den 25 meij 1647,
absent Joris Cnelissen, Arie Cnelissen.

Is geresolveert, dat Cornelis Eversen Backer
met sijn begonnen werck van sijn schuijr
sal mogen voortgaen om die te (ver)cruijen
achter sijn huijs, uijt insichte van gereeds
gedane oncosten, al hoewel hij door
onwetenheijt geen consent gevraecht hadde.

CB 6-12

0

*vergunning v. bouw

Comparitie van(de) 30 meij 1647,
absent Jacob Jans Slommer

Ten eersten is geresolveert, dat men den leijdecker tot Alckmar sal aenschrijven soo verre
hij de roede voor 44 g(u)l(den) op sijn costen, so van
leijen als andre materialen, mitsg(ade)rs bijer en
slaepen aennemen wil, beneffens vracht
en watter aen soude mogen dependeren
dat wij hem ’t werck, doen sullen laten
maecken.
Ten tweeden sijn metten rentm(eeste)r Cornelis
Lambersen (ver)accordeert, als dat hij voortaen
de (ver)ponding niet alleen tot sijn costen in (den)
Haegh brengen moet, maer dat hij oock van
dese uijr en dagh af de stede sal bevrijden
van d’oncosten, die den deurwaerder
van ’t comptoir ons om trage betalinge
soude mogen comen aen te doen, waer
van de stede voortaen, so lange dit
contract duijrt, geheelijck bevrijt wesen
sal.
Insgelijcx sal hij oock voortaen d’achterstallige erfpachten, mitsgaders restanten
vorderen, ende de jaerlijckse tractementen, renten, memorien en(de) andersins
wat de stede betreft, en(de) jaerlijcx uijtkeeren, moet betalen. Waer vooren
hem bij het college jaerlijcx boven de
hondertvijftich gulden, die hij voor
het rentemeesterschap en d’ontfang
van(de) verpondinge geniet; noch toegeleijt
is sesendertich gulden, waarvoor hij
het oock aengenomen heeft.
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blad 1/33
*rentmeester

*loon

CB 6-13
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4.
5.
6.

Is andermael geresolveert, dat men den
leijdecker van Alckmar sal aenschrijven,
dat so hij ’t werck op d’aengebodene conditien
maecken wil, dat wij het hem dan sullen
gunnen, so niet, dat hij dan sijn proffijt met
sijn leijen magh soecken.
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Comparitie van(de) 17 junij 1647,
absent Joris Cnelissen, Slommer en(de) Cotiens.

*voorschrift

*dwangbevel

*grond

Comparitie van(de) 26 julij 1647,
absent Lakeman, Slommer en Coties, die van huijs sijn, ende Joris Cnelissen
en Arie Cnelissen, die thuijs sijn(de) niet en compareren.

Is geresolveert dat men het contract, ofte
de stucken, die weegen de voerluijden van dese
stede ende Den Helder, nopende de vrachten
onder den procureur Everlingen berusten
sal trachten te lichten omme te sien of men uijt
de selve stucken eenich voordeel voor onse voerluijden
soude mogen trecken.
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*leidekker

Ten eersten is geresolveert, dat men de heeren
vande rekeningen bij missive sal adverteren
hoe dat wij aen haer grootmo(genden) approbatie van een
conijnssloot ofte heijningskeur hebben (ver)socht
omme haer ed(elen) te weeten de heeren van(de) rekeningen
te beweegen, dat sij ons in ’t selfde (ver)soeck niet
tegen souden wesen.
Ten tweeden dat men Willem van Gerven sal
doen boven comen, ende hem voor houden
of hij remedie weet om sijne gecochte huijssen
te betalen, en in cas van neen, dat men hem
dan een briefien thuijs sal senden om de plaets
te quiteren.
Den 17 junij 1647 sijn burgem(eeste)rs met
Dirck (..naam ontbreekt..) geaccordeert, dat hij den
doelen desen somer met cool beplanten sal
ende oock de twee aenstaende someren
te weeten meij 1648 ende 49 met
peulen off andre groente sal beplanten
ende besaeijen, onder conditite dat
hij daer voor negen koemis inde twee
voorsz(egde) someren opbrengen sal, en dat wij
in ’t voorjaer van 1649 daer stal boomen
in planten sullen, blijvende de gemelte
doelen na het iaer 1649 weer vrij voor
de stede.
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Comparitie van(de) 6 junij 1647

*vervoer

Comparitie van(de) 14 aug(ustus) 1647,
absent Willem Mijessen.

Is geresolveert op ‘t (ver)soeck vande voerluijden
voortaen d’ordonn(anti)e van(de) wagekeur en(de) de
vrachten, mede plaets grijpen sal op de
plaetsen hier onder gespecificeert:
Op Haerlem
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heen en weer ’t selve gelt,
mits d’oncosten die redelijck
gemaeckt sijn te betalen,
Op Amsterdam so lange de
wagens op den dijck rijden
halfweegen
heen en weer, en d’oncosten als vooren
Op Leijden van een tot vijer
personen
ijder mensch daer boven
heen en weer als vooren
Op Alckmar van een tot vijer
personen
boven de vijer personen
heen en weer, en d’oncosten als
boven, voor ’t zelve gelt.
Op den Haegh, soveel als na
den Helder, heen en weer.
Na Wijck op Zee, of heen en weer
Op Wijck op Zee door Noortdorp en
Heemskerck weer hier
Op den Hoeff
Voorts dat den wagenschout voor ijder vracht
na den Haegh, Leijen en(de) den Helder sal
genieten 2 st(uivers), ende van(de) vrachten
op d’ander steden en(de) plaetsen, daer de clock
om geroert wort: een st(uiver)
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*vervoer

Comparitie van(de) 1en sept(ember) 1647,
absent Joris Cneliss, Slommer, en Arie Cneliss.

Js goet gevonden, dat men op ‘t (ver)soeck van
onse jnwoonders vroutiens, om een tweede
vroedmoer te hebben, bij provisie drije
vrouwen naem(elijk) Duijffien Gijsberts,
Geertien Pauwels en(de) Sara Hasars so
zij wil na Huijsduijnen stieren sal omme
te (ver)nemen, of de gerecommandeerde
vroumoer so gaev en ervaren in haer
ampt is, als het request en(de) de attestatien
mede brengen; so iae, dat zij haer
(ver)soecken sullen, d’een of d’andre tijt hier
te comen om te sien of men samen soude
cunnen accorderen.
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*vroedvrouw

Comparitie van(de) 9 sept(ember) 1647,
absent Joris Cneliss, Slommer en de Haes,
die van huijs zijn, en Willem Mijessen, die niet compareert.

Wert geresolveert, dat men volgens
’t rapport van de gesonden vroutiens
[die (ver)claren, dat sij tot Petten Huijsduijnen
tooch en de Helder heel goede getuijgenis vande vroedvrou (ver)staen hadde] de
selve vroedvrou hier soude ontbieden,
om te sien of men soude cunnen accorderen.
Js oock geresolveert, dat men de voor dees
genomene resolutie van vijf stuijvers
op de hondert manden te (ver)hogen in dese
aenstaende (ver)pachtinge sal laten voortgaen.
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*vroedvrouw

blad 1/35
*pacht

CB 6-19

Comparitie van(de) 14 sept(ember) 1647,
absent Slommer en(de) Thijs Hendrixen, Willem Mijessen,
en(de) Lakeman te laet gecomen en(de) derhalven geen winning.

1. Is geresolveert, dat men de vroedvrou
2. van Huijsduijnen ( hier present wesende) in
3. plaets van Cornelisie moer, die na
4. Amsterdam (ver)trocken is, voor vroemoer
5. deser stede aen nemen sal, gelijck bij
6. desen gedaen wert, op conditie, dat zij
7. jaerlijcx sal genieten hondert vijftich gulden
8. ende vijftich manden turff, daer vooren
9. zij gehouden sal wesen allen de vrouwen
10. deser stede ten dienst te staen, ende de
11. onvermogende sonder gelt te moeten
12. helpen, ’t zij dat zij van d’aelmis leven of
13. niet, als mede niet uijt de stede
14. te trecken sonder consentie van haer h’(uis?)vrouwen
15. die op haer uijterste gaen.
16. Js mede geresolveert, dat men aen Machtelt17. moer, sal vijftich manden turf meerder18. geven, so dat sij voortaen hondert manden
19. sal genieten.
CB 6-20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

*loon

*turf

Comparitie gehouden den 15 sept(ember) 1647,
absent Arie Corn(elisse).

Ten 1en is geresolveert, dat men de Wijck aen
Duner schepenen sal ontbieden, en(de) haer selver de
conijnsslootkeur voor houden, ende
versoecken, dat sij twee bewinthebbers
willen kiesen, omme mette selve het
werck t’overleggen, en(de) so ’t hun geraden
dunckt te maecken.
Ten tweeden is Lambert Woutersen in plaets
van Gerrit Otgersen tot vroedschap
vercoren, die den eet in handen vanden
Officijer den 19 octob(er), als vroedschap gedaen
heeft.

CB 6-21

*vroedvrouw

*voorschrift

*vroedschap

Comparitie gehouden op den 21 octob(er) 1647,
present ’t volle college.

Ten derden(?) is geresolv(eer)t, dat men bij d’h(ee)ren
van Haerlem, sal jntercederen, dat
de tuijnluijden prolongatie van huijr
souden mogen crijgen, ten jnsichte van
d’oncosten, die zij in ’t begin gedaen
hebben.
Ten tweeden dat men van ’t kerckelant, ’t welck Wouter de Kuijper
gebruijckt, een wechien bij de wal
langs, van de Houtwecg tot aen
de Heemskerckerwech sal nemen.
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*huur

*weg

CB 6-22

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Is geresolveert, dat burgem(eeste)rs met
twee uijt het college van de
vroedschap met d’h(ee)r Jan Bicker
sullen handelen, om te sien, of men
met hem wegen de Kerckegijer
soude cunnen accorderen, onder
conditie van onder de 800?g(u)l(den) het
margen niet te comen.
Ten andren, dat burgem(eeste)ren met
twee uijt de Vroedschap met
Wouter Barensen tuijnijer sullen
handelen wegen het kerckelant
om te sien of men met hem van
nieuwe huijr en(de) ’t maecken van
een nieuwe wal soude cunnen
accorderen.

CB 6-23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Comparitie gehouden den 21en novemb(er) 1647,
blad 1/36
present ’t volle college, doch Joris Corn(elisse),
burgem(eeste)r Jeroen Jansen en(de) Arie Corn(elisse) te laet gecomen.

*verkoop grond

*huur

Comparitie gehouden den 4 decemb(er) 1647,
absent Mattijs Hendrixen, Lakeman, Cotien ende
Lambert Woutersen.

Ten 1en is des Rentm(eeste)rs rekening gedaen
en(de) voor goet opgenomen.
Ten 2en is geresolv(eer)t, dat men de molemeesters van Heemskerck sal aenseggen, so sij ’t water uijt haer ban
dat in Wijckerbroeck comt op haer
eijgen houden, dat men alsdan ’t water
uijt de Bagijnesaet mede in onsen
ban houden sullen.
Ten 3en dat men die van Haerlem
voorstellen sal om de Munnickeweijd tot aen de sloot toe (ver)huijren
ende dat men de dijck ende
’t rijetgewas voor de steden
houden soude.
Ten 4 dat men de Bagijnesaet sal
(ver)huijren, soo ’t d’h(ee)ren van Haerlem goet
vinden onder conditie van een
conijnsloot ofte heijning tot costen
van de steden te maecken, ende
dat de huijrder die ’t zijnen
lasten onder houden soude.
Ten 5en is geresolv(ee)rt dat men tot
een proef de veerschuijten gedurende
’t winter saisoen totten lesten februarij
toe, ’s nachts op het getij sullen laten
afvaren volgens d’oude gewoonte,
welcke dan dien volgende dagh
ende nacht tot Amsterdam (ver)toeven
sullen en(de) ’s andren daeghs ’s na middaeghs precijs ten 2 uijren van Amsterd(am) weder af te stecken sonder
nu dat zelve uijr eenich volck
of goet is te maecken, noch oock te
blijven leggen op de hoogste boete
in de ordonn(anti)e begrepen. Ende
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*waterbeheer

*verhuur v. grond

blad 1/37
*huur

*veer

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

sullen sij gedurende desen tijt tot
(ver)meerdering van het loon van(de)
passanten genieten een stuijver van
elck mensch, zijnde in plaets van
drije stuijvers, vijer stuv(ers) blijvende de
vracht van het goed op vorige prijs.
Ende sal dit winterveer sijn
aenvang nemen, so haest de beurten
om geweest zijn.
De veerman die ’s zaterdaeghs ’s nachts
of ’s morgens van hier gaet en(de) son
daeghs ten 2 uijren weder van Amsterd(am)
af steeckt, sal met den volgenden beurtman van den sondagh deelen in eene
beurs varen in plaetse dat nu sulcx
van den sondachs en maendaghs beurtman geschiet is.

CB 6-24

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

*loon

*veer

Comparitie gehouden den 16 decemb(er) 1647,
absent Tijs Hendrixen en Arie Cornelissen.

Niet sonders gepasseert, dan dat
wij rapport gedaen hebben van ons
Haerlems wedervaren te weten
dat burgem(eeste)rs mede voor goet
vonden dat men de Munnicke Weijde
tot aen(de) sloot (ver)huijren souden en(de) dat
den dijck mettet butenste rijet
voor hare stadt en(de) onse stede
blijven soude.
Insgelijx dat men de Bagijnesaet sal
(ver)huijren onder conditie dat wij tot
onser beijder costen een conijnssloot
sullen maecken, mits dat de
bruijckers die sullen onderhouden.

43

*verhuur v. land
blad 1/38

*verhuur v. land

CB 7=

Alle vroedschapsvergaderingen van het jaar 1648

CB 7-1

Comparitie van(de) 22 januarij 1648,
absent Joris Corn(elissen) en(de) Mattijs Hendrixen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ten (eerst)en js goet gevonden, dat men op
‘t (ver)soeck van Crijn Hendrixen, Dirck
Tamissen, Trijntien Cornelis en(de) Maritien
Cornelis als naeste vrunden
van Cornelis Woutersen jegenwoordich
in Turkijen gevangen sal consenteren
gelijck bij desen wert geconsenteert
dat de stede haer sal (ver)binden en(de)
sterck maecken voor de somme
van ses hondert gulden, omme mette
selve pen(ningen) den selven Cornelis Woutersen te lossen, onder conditie,
dat de voors(egd)e vrunden haer wederom
(ver) binden en(de) sterck maecken sullen
voor de verhaelde ses hondert gulden
en dat zij daer van sullen teijckenen
behoorlijcke Acte.
Ten tweeden is geresolveert, dat men
de geconcipieerde ordonnantie of lijste
van ’t veer op Alckmar sal voltrecken
en(de) tot de overluijden hangen, beneffens
de lijst van ’t Amsterdamse veer,
mits dat de schippers, die daer jegenwoordich zijn en noch souden mogen comen
borge sullen moeten stellen voor drije
hondert gulden, gelijck die van het
Amsterd(amse) veer doen.
Ten derde is aen Simen Cornelissen, soon van
Kees Jaepies het Amsterd(amse) veer gegunt
onder conditite dat hij d’ordre van ’t veer
voldoe.

CB 7-2

1.
2.
3.
4.
5.

* gevangenschap

* veer

* veer

Comparitie van(de) 26 januarij 1648,
absent Joris Corn(elissen), en(de) Mattijs Hendrixen

1. Ten (eerst)en is goet gevonden, dat men aen(de)
2. vrunden van Cornelis Woutersen, gevangen
3. in Turkijen sal geven voorschrijvinge
4. aen onse naburige, om tot desselfs
5. Cornelis Wouters (ver)lossinge liberalijck
6. te willen teijckenen. Ende op dat zij
7. daer toe “te eer” souden resolveren, is
= des te eerder
8. goet gevonden, dat de stede vijftich
9. gulden teijckenen zal.
10. Is oock toegestaen, dat zij de
11. particuliere sullen mogen tot
12. teijckenen (ver)soecken.
CB 7-3

* losgeld

* losgeld

blad 1/39

Comparitie van(de) 24 febru(ari) 1648,
absent Joris Cornelissen en(de) Mattijs Hendrixen obijt( =overleden)

Is geresolv(eer)t, dat men aen d’h(ee)r
Jan Bicker ’t land, te weten de
Kerckegijer aende ses sprong, sal
presenteren voor 1200 g(u)l(den), gereet en
vrij gelt, en(de) in cas van neen,

* handel in land
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

echter tegens 18 st(ui)vers de roede handelen.
Ten (tweed)en dat men in d’ordonn(anti)e van ’t veer
sal stellen, dat de schippers precijs
op ’t gestelde uijr sullen moeten affvaren op (ver)beurte van 10 g(u)l(den), in plaetse
van een g(u)l(den), die ’t plach te wesen.

CB 7-4

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

* helmgras

* aanleg v. dijk

* veer

Comparitie van(de) 5 junij 1648,
absent Lambert Wouterss(en) en Willem Bartelmijessen,
die te laet is gecomen.

blad 1/40

* volksvermaak

Comparitie van(de) 2 julij 1648,
absent Burgem(eeste)r Slommer, die van huijs is.

Is geresolv(eer)t, dat men tot het
leggen van de wech tusschen het
veer en Assem, ten hoochsten soude
betalen een vijerdepart; naer advenant
van de stadt Haerlem.

CB 7-8

1.
2.
3.
4.
5.

Comparitie van(de) 2 meij 1648,
absent Joris Corn(elissen) en Willem Bartelmijessen

Is geresolv(eer)t dat men het schieten
van vijerballen, ende andre
onstumicheden volgens de keur
daer van gemaeckt, soude afschaffen.

CB 7-7

1.
2.
3.
4.
5.

* accijns

Is geresolv(eer)t, dat op ‘t (ver)soeck van
die van Wijck op Zee, tot haere
helmplantinge haer sal werden gegeven
vijftich gulden.
Ten (tweed)en is geresolv(eert), dat men met
het maecken van(de) Kadijck buijten=?
de Wijck bij het rijet langs en tot
achter de viver sal voortgaen.
Ten (derd)en dat men Jacob Hendrixen sal
lastgeven, op de veerschuijten toe
te zijen, en deselve te belasten op goede
bequamen tijt weerom af te varen als
zij bij quaet weer, over hun(n)e tijt zijn blijven
liggen, ende alle abusen soo veel
mogelijck is, te weeren.

CB 7-6

1.
2.
3.
4.

Comparitie van(de) 16 maert 1648,
absent Cornelis Lambersen, Arie Cornelissen, Joris Corn(elissen),
en Coties te laet, derhalven geen salaris.

Is geresolv(eer)t, dat het (ver)soeck bij
de Vrou van Markette gedaen, sal
werden toegestaen en(de) haer vrijh(ed)en?
van(de) stedeaccijsen (ver)gunt.

CB 7-5

* veer

* aanleg v. weg

Comparitie van(de) 4 aug(ustus) 1648,
absent Joris Cornelissen en Willem Bartelmijessen.

Is niet bijsonders gepasseert, dan dat
Jan Tijssen afgeslagen is, van een afdack
over de beeck te maecken.
Ten tweeden is geresolv(eer)t naer Wijck op Zee
te gaen om met haer te spreken
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*vergunning v. bouw

* rechtspleging

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

wegen de zaecke van de jurisdictie
van ’t Hoflant en Wijck aen Duijn.
Ten derde Willemtien Arens is geordonn(eer)t
haer nieu getimmert te maecken op de
rooijinge van ’t paeltien staende op de
heijning van ’t huijs, of erf van Corn(elis)
Lambersen.

CB 7-9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

* vergunning v. bouw

Comparitie gehouden den 18 novemb(er) 1648,
present ’t hele college.

Ten (eerst)en is geresolv(eer)t, dat men den
Baillu van d’Egmonden, Brinckhoff
bij missive sal adverteren, so hij op
den persoon van Claes Dirxen, cruijnier
eenige pretensien meent te hebben, dat
hij hem ter eerster instantie sal
moeten roepen hier ter stede voor sijn
competente rechters volgens het
privilege onser stede Beverwijck,
Ten tweeden is den voerluijden haer (ver)soeck
toegestaen, te weten, dat de gene
die laet roepen naer Haerlem off
naer eenige andre plaetse, niet
en sal (ver)mogen te smacken naer
eenige vrachten, voor dat die
tijt sal (ver)streken zijn, dien hij heeft
laten roepen.
En sal gehouden zijn, als hij vijer
schell(ing) op Haerlem magh winnen
hetzij met een off 2 personen, te varen
en oock niet langer onder weegh te
zijn tusschen Haerlem en(de) Beverwijck
dan 2 uijren, op pene van geen vracht
te mogen eijsschen voor d’eerste reijs,
en sullen oock moeten sorge dragen dat
zij de luijden die met haer uijtgevaren
sijn en wederom willen varen op
zulcken uijr dienen als bij haer is
gestelt, op pene als vooren.
Ten (derde) wert de voerluijden toegestaen
de vijer lopende maenden te weten
van novemb(er) deses jaers tot maert
1649 twintich st(ui)vers meer te mogen
winnen van de vrachten op Alckmar
die ’s namiddaghs na de clocke
drije uijren sullen voorvallen, om de
ongelegenth(ed)en van(de) tijt, dan de oude
vracht is geweest.
Ten (vierde) is den rentem(eeste)r belast, Cornelis
Engelsen en andren, om haer weijgeringe
voor schepenen te roepen.
de
Ten 5 is de vroevrou toegeleght
vijfentwintich manden turff.
de
Ten 6 dat men op de watering
van de straet naer de Kerckbeeck
toe, eens sal letten, of zulcx practicabel is en daer toe connen comen.
Ten 7, is gelet op ‘t (ver)soeck van jufvrou
Trip van een acte te hebben van(de) nieu
gemaeckte dijck, dat die precario is
46

* rechtspleging

blad 1/41
* vervoer

* rechtspleging

* vroedvrouw
* turf
* afwatering straat

* weg

51.
52.
53.
54.
55.

gemaeckt en dat afgeslagen, also blijckt
uijt ’t contract van coop tusschen haer en
d’heere van Heemstede gesloten, dat
wij een vrije nodwech hebben buijten d’oude
kadijck over het rijetlant.

CB 7-10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comparitie van(de) 12 november 1648,
absent Willem Bartelmijessen, ende Lambert Woutersen

Is geresolv(eer)t bij req(ues)te te (ver)soecken aen(de)
Ed(ele) grootmog(ende)n dat d’h(ee)r Officijer
magh werden belast den priester
mette cloppen en haren superstitieusen
godtsdienst te weeren en wech te
doen uijt de nieuwe gemaeckte
woninge.
Item d’h(ee)ren Burgem(eeste)rs van Haerlem
voor te stellen het (ver)soeck van
Jufvrou Trip wegen ’t aenwas
achter Meresteijn.
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* religie

* vergunning?

CB 8=

Alle vroedschapsvergaderingen van het jaar 1649

CB 8-1

Comparitie van(de) 9 januar(i) 1649,
absent Lambert Woutersen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Is goet gevonden aen Hartman,
te geven ses rijxd(aalders) voor dat hij
is pretenderende, en dat hem
bij onse voorsaeten mede al is
toegeleijt geweest.
Ten (tweeden), so is het (ver)soeck
vande gemene buijren nopende
het straten vande wech bij
Gerrit Maersen na de huijsing
van d’ oudburgem(eeste)r Willem Mijessen
in state gestelt om bij gelegenh(eit)
daer op te letten.
Ten (derde) dat men de landen so wegen
de kerck als het gasthuijs naer
ouder gewoonte bij openbare
opveijlinge sal (ver)huijren, doch
dat men Ursel Jans op haer (ver)soeck
haer stuckien lants sal laten volgen
in huijr, om haer sobre gelegenth(ede)n.
Ten vijerden, heeft den rentm(eeste)r Cornelis
Lambertsen sijn rekening gedaen, en is
voor goet opgenomen.

CB 8-2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

* schuld

* aanleg v. weg

* huur

* kascontrole

Comparitie van(de) 30 januar(i) 1649,
absent Lambert Woutersen.

Is geresolv(eer)t, dat men geen gestoelten
in(de) kerck en sal toelaten, dan op de
navolgende conditie, te weten, dat
aende kerkm(eeste)rs ten behoeven vande
kercke sal moeten werden betaelt
een somme van 300 g(u)l(den), en dat oock
het gestoelte, so wanneer de personen
dien die (ver)gunt zijn, sonder mogen comen
hare hofsteden binnen off buijten de
vrijh(eid) deser stede gelegen zijnde, te
(ver)copen, (ver)mangelen ofte andersins te
(ver)handelen, alsdan wederomme met
volle recht aende kercke sullen
(ver)vallen zijn, sonder dat die voorsz(egde)
besitters van zulcke gestoolten
deselve sonder, of met haere
hofsteden aen ijmant anders sullen
mogen (ver)copen, overdoen of (ver)handelen
sonder telcken reijse wederomme
te betalen des kercksgerechtich(eid) ter
somme van 300 g(u)l(den), als voorsz(egd) is.
Ten tweeden, dat men de brug over de
Molesloot sal wech nemen en(de) als
het nodich is, een vuijlniscuijl
laten maecken.
Ten derde, dat men de wallen
voor de raem crofies sal
aenleggen en met ijpeboomen
beplanten.
Ten vierden, dat men in(de) aenstaende
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* kerk

* brug
* vuiniskuil
blad 1/43

* raamveld

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

(ver)pachtinge, de pachters sal
aenseggen, dat men van nu voortaen
geen pachters noch borgen tot de
stedemaeltijt op ’t Raethuijs sal
laten comen om redenen
Ten vijfde, dat men de waterlosing
van ’t ende vande straet bij het
Kerckpadt bij de wal heen sal
soecken te brengen inde Kerckbeeck
ten eijnde de wech bequamelijc
mach opgemaeckt werden.
Ten zesde is geresolv(eer)t, dat men
d‘h(ee)ren burgem(eeste)rs van Haerlem
sal (ver)soecken, dat haerl(ied)en gelieve
nevens ons een acte te teijckenen
ten behoeve van de bewinthebbers
van de Conijnesloot; om haerl(ied)en in
gevalle van eenige oppositie
te guaranderen, pro rato.

CB 8-3

* stedenmaaltijd
* waterlozing

* konijnensloot

Comparitie gehouden op den lesten meert 1649,
present het volle collegie.

* oliemolen
1. Is het versoeck van Willem Cornelisz ende Jacob Wijnantsz,
2. wegen het setten van een oliemeulen op ’t ende vande
oliemoolen te maecken
3. haven ofte Pijp toegestaen, voor soo veel als die van(de)
4. Beverwijck daer over hebben te gebieden, ende oock ( ist
5. noodt), dat de Burgem(eeste)ren ten (ver)soecke vande bovengen(oemde)
6. persoonen haer sullen de behulpelicke handt bieden, ’t sij
7. door voorspraecke bij den heere Rentm(eeste)r Colterman
8. ofte voorschrijvens te doen aende Ed(ele) Mo(gende) heeren van(de) Rekeningen.
9. Ten tweden dat de brief bij jonge Jan Jansz Mons tot
* pacht
10. Hogeveen sullen beantwoorden, als volght, dat wel gesint
rente af te lossen
11. sijn het pachtjen, dat hem is, competerende op deser stede
aen Jan Jansz Mons
12. af te lossen, mits dat hij alvorens wettelick doe blijcke
13. dat soodanighe pacht aen sijn persoon is comen te
geijcte peulmanden
14. succederen, en behoorlicke quijtantie daervan overleverende.
15. Ten derden, is ’t versoeck vande tuijnluijden toegestaen
te houden
16. om geijcte peulmanden te mogen hebben, die de keur
17. van Schepenen subject sullen moeten sijn, die haer Ed(ele) A(ch)tb(ar)en
18. daerop souden mogen stellen.
* peulmanden
CB 8-4

Comparitie gehouden den 20 april 1649,
absent Joris Cornelis, Willem Bartholmiessen,
Cornelis Lambertsz en Lambert Woutersz.

1. Is voorgeslgen ’t versoeck van d’heer Jan Bicker
2. ende Gerrit van Hellemondt, omte mogen hebben
3. plaets om twee stoelen inde kerck, en alsoo ’t collegie
4. niet compleet was, is in state gesteldt, tot ’s avondts
5. toe om dan over de saecke breder te disponeren.
6. Ten selven daghe ’s avondts weder (ver)gadert, en absenteerde
7. mijn confrater Slommer die hem ‘s morgens excuseerde,
8. Laeckeman en(de) Adrijaen Cornelisz, die haer ’s morgens
9. voor (ver)daeght hebben gehouden, connen derhalven van
10. dese comparitie niet (ver)dienen, en alsoo Joris Cornelisz
11. en Willem Bartholmieusz, ’s morgens tehuijs waeren
12. en niet en compareerde, connen oock niet (ver)dienen,
13. maer Cornelis Lambertsz van huijs sijnde, en Lambert
14. Woutersz hem excuserende, hem niet en was aengeseijdt,
15. stelle tot discretie.
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* kerk
(ver)soeck in state

blad 1/44
* vroedschap

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Is geresolveerdt dat men d’heer Bicker soude (ver)gunnen
een Vrouwe stoel voor de Schepens stoel, en
presenteren aen sijn neef van Hellemondt, de plaets
achter de stoel vande Vrouw vanden Officier,
doch soo niet en kan (ver)noegen, haer dan te accommoderen
aen weder sijden voor ’t choor.

CB 8-5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

de secretaris van Wijck op
Zee voor gerecommandeert
gehouden om met burgem.
ren naer den Haage te
gaen, voor hem het secretarisschap alhier te solliciteren.
Munnickeweijden
voor het vloeijwater te bewaeren

* dijk

* aanleg v. weg
resolutie vande wegh in ‘t
Assummerveijr afgeslagen

e

Comparitie gehouden den 27 aug(ustus) 1649,
present ’t volle collegie, exempt Laeckeman, Adrijaen Cornelisz,
ende Frans de Haas, die van huijs waren.

De buijren ende poorteren binnen
deser stede inde Kerckebuijrt
hebben (ver)soeck gedaen bij requeste, om
een put te mogen hebben, aldaer inde
buijrt, tot een nodigh gebruijck bij
tijde van brandt, als oock van dagelicse
e
voorvallen, van date den 24 julij lestleden.
Is bij appostille de voorsz(egde) buijren
op haer request, haer versoeck
geconsenteert, ende in tijdts
op stee kosten, ende een bequame
plaets bij de burgem(eeste)ren uijt te vinden
een bequame put te doen maecken.

CB 8-8

* vroedschap

Comparitie gehouden den 28en junij 1649,
present het volle collegie.

1. Is geresolveert dat de voorgaende resolutie wegens
2. het leggen vande wegh in ’t veijr van Assum, om daer
3. toe te contribueren een vierde nevens de heeren van
4. Haerlem, is veranderdt ende die van Uutgeest aen te
5. seggen, dat de stede door veelvuldighe costen geleden
6. eerder hulp van noode was, als andere te sullen helpen,
7. wel te vreden sijnde, dat sijl(ieden) met haer werck voort gaene.
CB 8-7

* kerk

Comparitie gehouden op den 22en maij 1649,
present het volle collegie.

Naedat het versoeck van Jan Cornelisz, secretaris van
Wijck op Zee is voorgesteldt om de vacerende plaetse
vanden overleden secretaris Cheeuwen te mogen bewaren,
’t welck hem is toegestaen ende is oock bij het Collegie
geresolveert aen den selver ten verleenen brieve van
voorschrijvens aende Ed(ele) Mog(ende) heeren van (de) Reeckeningen
om tot het vacerende secretarisschap te mogen
geraecken, en des nodigh sijnde de burgem(eeste)ren benevens
den sollicitant haer naer den Haghe te (ver)voegen,
om benevens hem de saecke te bevorderen.
Ten tweden, dat men den Dijck achter de Munnickeweijde
sal verhoogen, in ’t midden booghsgewijs op maecken,
als mede het werck bij de Molen streckende
achter de Meijrweijdtgens, op dat de selve moghe werden
gepreserveert voor het vloeijwater.

CB 8-6

Bicker en Hellemondt
gestoelten (ver)gundt

put inde Kerckebuijrt

* aanleg v. put

en

Comparitie gehouden den 30 september 1649,
present het volle collegie, exempt Willem Bortholmiesz.

1. Is op huijden de heeren Burgem(eeste)rs door twee gedeputeerde
2. vanden Classis van Haerlem bekendt gemaeckt, dat
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blad 1/45

* kerk, predikant

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

de pretens op de hulpe van(de) predicant van Wijck op Zee,
in dese plaetse ofte kercke, is afgeslagen, ende gevraeght
of men met ernst gesint was tot het beroep van een
twede predicant in dese plaetse, soo is geresolveerdt
dat men bij haere Ed(ele) Groot Mog(en)de heeren
Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, bij bequame
middelen, sal (ver)soecken een tractement van vijfhonderdt
guldens, voord‘ selve, ende aen de heeren Burgerm(eest)ren van
Haerlem de gerechte helfte van het meerder daer toe horende
ende die middelen afgeslagen werdende, dat men alsdan tot
het beroep niets en sal vorderen, maer het een of het
ander becomen hebbende, dat men dan het collegie sulcks
op nieus wederom sal remonstreren, maer beijde de conditien
becomen hebbende, dat men alsdan tot het beroep van
een twede predicant voorts sal procederen.

CB 8-9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Comparitie gehouden den 12en october 1649,
present het volle collegie, exempt Claes Cotjen.

Is geresolveerdt, dat Cornelis Lambertsz, veerschipper
binnen deser stede op Amsterdam om(m)ehet abuijs ofte
delict bij hem nu lest geperpetreert, van dat
hij 4 a 5 dagen op sijn beurt is uijtgebleven ende
alsoo de luijden ende haere bestellingen (ver)hinderdt, sal
betalen tot een amende ofte boeten, voor het
Gasthuijs deser stede, een somme van drie ponden
Vlaemsende daerenboven opgeleijdt, in een tijdt van
ses weecken in het voorsz(egde) veijr niet te mogen vaeren.
Is omme gestempt ende resolveert Sijmon Claesz Neven
te wesen Vroetschap deser stede Beverwijck in
plaetse van Mathijs Hendricsz zal(ige)r, onder de ordre
ende voorschrijvingen in het octroij daervan sijnde
geinsereerdt ende begrepen.

CB 8-10

tractement te soliciteren
voor een twede predicant

* boete
* straf

Cornelis Lambertsz, veerschipper, ses weecken, en
boetien van achtien guldens

* vroedschap

Comparitie gehouden 13en december 1649,
present het volle collegie, exempt van Iperen.

Mits den overlijden van Pieter Jansz van Dijck
is de Wachte van ’s Graeflicheijdts Tollen
binnen deser stede vacant gevallen, ende
(ver)scheijde solicitanten hun voorgedraghen, omme
te hebben voorschrijvens van dese stede om het
officie van haere Ed(ele) Mog(enden) te impetreren. Ende
is geresolveert, dat men eerst voor dese stede
sal (ver)soecken het officie te hebben, ende de
Burgem(eeste)ren siende dat sulcks niet swaer te
(ver)krijgen sullen alsdan ende niet eerder den persoon
van Jan Gerritsz Kleermaecker, burger binnen
deser stede op het serieuste recommanderen in
ende het officie met alle mogelicke devoir te
sien bevorderen.
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* tol(wachter)

de Tolle van de stede te
becomen of Jan Gerritsz
Kleermaecker te recommanderen.

CB 9=

Alle vroedschapsvergaderingen van de eerste drie kwartalen van het jaar 1650

CB 9-1

Comparitie gehouden den 24 februarij 1650,
present het volle collegie. Exempt van Iperen,
Cotgen, Frans de Haas ende Willem Miesz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heeft Cornelis Lambertsz, Rentm(eeste)r van de geestel(ijkheids)
goederen, sijne reeckening gedaen vanden jaere
1648, van sijnen ontfang ende uijtgeef ende de selven
gelaudeerdt ende geapprobeert, sulcks in ’t reeckenboeck aengeteeckent is.
De verdere (ver)soecken sijn in advijs gehouden tot
het naeste collegie.

CB 9-2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Comparitie gehouden den tweden meert 1650,
absent van Iperen ende Cotjen

Is Jan den Dienaer toegestaen dat hij de stedekaij
sal hebben in eijgendom, benoorden aende schuer vande
blaeusel moolen, voor seventien ende achter achtien
voeten breedt buijten den oosingdrop, daer tegens
de stee wederom in eijgendom gegeven is ende aanneempt,
een ander kaij toebehorende dan voorsz(egde) Jan den Dienaer, leggende
benoorden aende voorsz(egde) stedekaij.
Ten tweden is geresolveerdt dat men de acte
vande gestoelten van Bicker ende Helmondt, inde
kercke, bij kerckmeesteren sal laten teijckenen,
soo die nu volgens de resolutie vande gestoelten
is ingesteldt.
Ten derden, is geresolveerdt dat den doctor die nu
(ver)soeckt hier ter stede te comen woonen en tractement
te hebben, hier magh comen woonen tot sijn believen
ende hem wel comporterende, dat de burgers ende ingesetenen
contentement nemen, dat men aengaende het tractement
dan sal sien watter in gedaen can werden, ende is
sulcks hem laten weten.
Den beurtman op Amsterdam, sijn beurt overwaijende
sal evenwel sijn kleijne boodtschappen die hem belast
ende (ver)trout sijn, mogen bestellen, ende oock die kleijne
waeren ende boodtschappen hier wederom ter stede
bestellen ende aenbrengen.

CB 9-3

* kascontrole
Rentm(eeste)r reeckening
gedaen

blad 1/46

Jan den Dienders caij
geruijldt

* Meerkade

* kerk
acte van Bickers gestoelten
te teeckenen bij de kerckmeesters

* loon
den doctor eerst woonen en
daer nae tractement op sijn
comportement toe te
leggen

* veer
de beurtman sal sijn cleijne
bootschappen bestellen

Comparitie gehouden den 26en april 1650,
absent Cotjen ende Adrijaen Cornelisz

Is geresolveerdt dat alhoewel het schijndt dat Haerlem
het meerder boven het ordinaire tractement niet geern
souden met de helfte willen suppleren, dat men evenwel
om het (ver)soeck van het ordinaire tractement tot een
twede predicant alhier sal voorts procederen, ende bij de Staten
daeromme aenhouden ende (ver)kregen sijnde, dat men het
meerder sal soecken te vinden uijt het gemael ende de
(ver)pondinge binnen deser stede.
Dat den Bailiu van Bloijs sijn ordinaire sitplaetse
voortaen onder de predicatie inde kerck sal aengeseijdt
werden te mogen nemen in de Schepenen Banck.
Dat de Gasthuijsmeesteren tot (ver)val van(de) achterstallen
ende den vorderen noodt oirbaer van het Gasthuijs
deser stede met een busse sullen omgaen aen alle
(ver)mogende luijden om te collecteren alsulcke penningen
als eenen ijegelicken lijberael ende goedtwilligh sullen
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* loon
tractement voor een twede
tractement van den predicant

Bailliu sal sitplaetse inde
Schepensgestoelten nemen

* kerk
Gasthuijsm(eeste)ren met
de busse om te gaen.

*collecte

17. willen geven ende mildadighlick ter saecke als vooren
18. willen verstrecken.
CB 9-4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Burgem(eeste)ren doen rapport dat sij wegen d’aenwas achter
Meresteijn met Adrijaen Trip ende Josephus Coijmans, ten
overstaen van Joris Cornelisz ende Willem Bartholmieusz,
overeen gecomen sijn, dat ingevalle sij lieden met
d’heeren van Haerlem connen accorderen, die vande
Wijck afstandt ende opdraght aen haerl(ieden) sullen doen
sonder eenigh geldt voor haere stede te genieten,
ende dat sijl(ieden), die van Haerlem alleen de helft sullen
hebben te betaelen, mits dat de Burgerm(eeste)ren ende Regeerders
deser stede voor hun ende haere nacomelingen ’t gebruijck
sullen behouden vande dijck ende sloot, soo die
tegenwoirdigh leijdt, wesende met malcanderen omtrent
vijf roeden breedt, niet aleen van dit landt ’t gunt
achter Meresteijn leijdt, maer oock vanden dijck
en sloot, die achter hunne boomgaerdt is leggende,
sonder ijet wes daer voor te betaelen, sonder bij de
jegenwoirdige besittersse Juffr(ouw) Trip, noch haere
naervolgende possesseuren, immermeer eenighe
verhinderinge ofte beletsel gedaen te werden, ’t sij
met plantagie ofte andersins, soo aende passanten
vuijliswaghen, of hoijwagens die naerderhandt hier
langs souden mogen comen te gaen ofte te vaeren,
als oock mede dat den dijck ende sloot altoos bij
ons sal mogen opgeruijmpt ende opgemaeckt werden
sonder beletsel.
Op dese overcompste hebben Burgem(eeste)ren hun
vorders met de bovengen(oemde) Trip en(de) Coijmans op gisteren
bij de heeren Burgem(eeste)ren van Haerlem vervoeght
ende aldaer geaccordeerdt dat de copers aen beijde
de steden voor ’t voorsz(egde) aenwas sullen betaelen reedtgeldt ende vrij geldt de somme van ses honderdt guldens,
voor welcke coop het bovenstaende contract sijn
plaets grijpt, ende dies’halven den bondighe Acte te daer
van gemaeckt moet werden.
Is noch geresolveerdt dat Burgem(eeste)ren met die van(de)
kercke alhier, naer den Haghe sullen gaen om ‘t (ver)soeck
van den twede predicant te bevorderen.
Ende is noch voorts goet gevonden dat men alle de
schippers deser stede sal belasten, geen huijsraedt
wegh te voeren, sonder voorweten ende kennis van(de)
Burgem(eeste)ren deser stede.

CB 9-5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comparitie gehouden den 10en maij 1650,
absent Joris Cornelisz, Laeckeman, Frans de Haas ende Cotjen.
*handel in land
d’aenwas
achter Meresteijn aen
Trip te transporteren

blad 1/47

* handel in land
coop van het aenwas van
Meresteijn aen Trip

* kerk
twede predicant
gheen huijsraadt bij
nacht wegh te voeren

* veer

Comparitie gehouden den 16en maij 1650,
absent Lambert Woutersz ende Willem Mieusz,
mitsgaders Cotjens die overleden is.

Burgem(eeste)ren hebben rappordt gedaen van haer
wedervaeren in den Haeghe, aengaende het versoeck
van een twede predicant in dese plaetse, mitsgaders
dat sijl(ieden) requeste hadden ingegeven aende Staten
van Hollandt ende voor appostille daer op gekregen,
om advijs te hebben vande Gecommitteerde Raden
welcke dienvolgens hebbende te rade gegaen in alle
’t geene voorgevallen was, met de heeren van Haerlem
hebben met den selven goedt gevonden het request in
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* kerk
rapport van het (ver)soeck
van een twede predicant

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

te houden ende noch tot beter gelegentheijdt toe
van ’t voorsz(egde) (ver)soeck te desisteren.
Sijn ontboden M(eeste)rs Abraham ende Jan Claesz gegagieerde
schoolm(eeste)rs hier ter stede, ende haerl(ieden) geaccordeerdt
dat sijl(ieden) ‘t samen sullen sitten in het schoolhuijs deser
stede; m(eeste)r Abraham als opperm(eeste)r ende Jan Claesz als
onderm(eeste)r, mits dat elck sijn gagie van deser stede tot
noch toe gehadt hebbende, mitsgaders haere huijshuer
alsnoch sullen hebben, ende dat m(eeste)r Abraham van
alle de schoolkinderen het schoolgeldt tot sijn proffijt
alleen sal ontfangen ende daer van uijtkeeren aen Jan
Claesz op ijeder vierendel jaers vijf guldens aen geldt
sonder eenighe cortinge, ende soo Jan Claesz een
ander huijs begeerde te hueren naerder aen het school
sal dat mogen doen ende het huijs daer hij nu in woondt
oock mogen verhuijren met kennisse vande Burgem(eeste)ren.

CB 9-6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

* varkensschouw
verckenschouw aen Dirck
Tamisz ende Dirck Cornelisz Schaep

Comparitie gehouden den 7en julij 1650,
present het volle collegie, absent Laeckeman ende Joris Cornelisz.

Dewijle bij Willhem Bartholmieusz was interdict
gedaen aen Lambert Woutersz, huerder van de Kerckecamp leggende in Wijckbroeck#, soo hebben kerckm(eeste)ren
ten overstaen vande heeren Burgem(eeste)ren deser stede
goedtgevonden Schout en Schepenen van Wijck
aen Duijn te insinueren om te compareren op den
voorsz(egde) Camp, ende een uijtvaert ten minsten
schade, voor den voorsz(egde) Camp aen te wijsen,
soo ist dat Schout ende Schepenen voorn(oem)t hunl(ieden)
op gisteren hebben (ver)voeght op den voorsz(egde) Camp
ende sijn uijtvaert aengewesen te moeten hebben
over de siecke ven van Dieuwer Jans, ende is
echter van wegen de wed(uw)e interdict gedaen
den uijtvaert niet te willen dulden tot naerder
sal bewesen werden; ’t selve te moeten dulden
ende omme redenen dat het hoij op den Kerckencamp
sijnde, niet en come te verderven, heeft gemelde
Willem Bartholmieusz op ‘t (ver)soeck van Burgem(eeste)ren
toegestaen on(ver)mindert sijn recht dat de voorsz(egde)
Kerckencamp dit lopende jaer sijn uijtvaert over ‘t
landt van Willem Bartholmieusz sal behouden, ende dat
tegens ’t naestcomende jaer de saecke in questie sal
moeten gesloten sijn, ofte andersins daerin (ver)sien moeten
werden.

CB 9-8

Jan Claesz bij mr. Abraham
gevoeght in het school

Comparitie gehouden den 31en maij 1650,
absent Cornelis Lambertsz ende Claes Jacobsz Laeckeman

Is geresolveerdt dat niemandt en sal (ver)moghen eenige vette
ofte magere verckens te schouwen, dan Dirck Thamisz ende
Dirck Cornelisz Schaep ende bij absentie van de selven
Gerrit Dircksz, soon van Dirck Thamisz, die dit
lopende jaer den verckenschouw toegestaen sijn, op peene
van drie guldens, t’appliceren: een derde voor den Officier,
een derde voor den armen ende een derde voor den aenbrenger.

CB 9-7

* school

blad 1/48

* notweg
#vanden uijtvaert over sijn
landt

questie van den notwegh,
oft uijtvaert vanden kercken
camp

Comparitie gehouden den 31 augustus 1650,
present ’t volle collegie, absent Jeroen Jansz Cruijsveldt.

1. Sander Willemsz Smit, (ver)soeckt dat hij sal (ver)mogen
2. recht voor sijn deur dicht aende goot, een put te
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* aanleg v. put
Sander Willemsz put, afge-

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

delven, ende daer een pomp in te setten, om tot sijn
gebruijck te hebben, dat hem afgeslagen is, maer daerentegen is geconsenteerdt, dat hij een put sal mogen maecken
onder sijn stoepen ende pothuijs ende binnen het destrict van dien,
mits daer een pomp in te setten aen sijn huijs, ende de afwatering
in een besloten riool te leijden onder de straet hene tot inde
goodt toe.
Wijders is geresolveerdt dat de backers binnen deser
stede, het roggenbroodt op de wicht gelijck tot
noch toe is geweest, een halven stuijver beneden
de settinge van Amsterdam, sullen moeten geven,
omme redenen, dat alhier vande rogge geen stee-accijs
en werde betaeldt, ende noch daerenboven lichter wighte
geven ende uijtdoen als tot Amsterdam gedaen werdt.
Item is geresolveerdt dat de Gasthuijsm(eeste)ren hier ter
stede niet en sullen (ver)mogen aen eenige armen alhier
eenigh onderstant ofte hulpe uijt te reijcken, als alleen
aen die geene die alrede twee jaeren binnen deser stede
gewoondt sullen hebben ende bij de heeren Burgem(eeste)ren
voorweten alhier in gecomen sijn.

CB 9-9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

* broodprijs
van ’t roggenbroots settinge, minder als tot
Amasterdam

* zorg
gasthuijsm(eeste)ren sullen
niet (ver)mogen eenige armen te geven, als die geene die twee jaeren hier gewoont sullen hebben

Comparitie gehouden den 13en september 1650,
present het volle collegie, exempt Jeroen Jansz Cruijsveldt,
Willem Bartholmieusz ende Lambert Woutersz

1. Is geresolveerdt dat de Doctor Vet, tegenwoirdigh binnen
2. deser stede residerende, sal exempti sijn van deser stede3. accijsen, daer op de aenstaende (ver)pachtinge sal gedaen werden.
CB 9-10

slagen ende toegestaen

* accijns
doctor vrij van(de) steeaccijs

Comparitie gehouden den 29e september a(nn)o 1650,
Exempt Jeroen Jansz Cruijsveldt, van Iperen,
Joris Cornelisz,ende Frans de Haas

* rechtspraak
Den procureur Olsenbos tot Schorel, heeft de stucken
appel tegens Pieter Jacob
mitsgaders de sententie in den saecke tusschen den
rentm(eeste)r vande geestelicke goederen deser stede, ende
Thijs tot Schorel
Pieter Jacob Thijsz tot Schorel voorsz(egd) geproduceerdt ende
geobtineerdt, tot nadeel van voorsz(egde) Rentm(eeste)r, daer van
gemelde procureur hadde geappeleerdt, hier ter hand is gesteldt, ende is geresolveerdt
het appel te verheffen, ende mandament gemelde
Pieter Jacob Thijsz te daghvaerden voor den Hove van
Hollandt
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